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Förord   

Denna rapport beskriver hur jag gick tillväga med mitt arbete hos företaget Boliden 

under vårterminen 2015. Jag har lärt mig massor inom området och träffat många 

trevliga personer som helhjärtat delat med sig av sin kunskap och kompetens. Detta 

är det största projektet jag hittills åtagit mig och det visade sig också vara det 

roligaste.    

Jag vill tacka följande personer som gjort detta arbete möjligt:  

• Sven Berg, Luleå Tekniska Universitet, Examinator  

• Anders Waleij, Boliden, Handledare  

• Henrik Lindegren, Boliden, Kunskap om pumpar • 

 Samtliga inblandade i Projektet  
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Sammanfattning  

Inom företaget Boliden så byggs det mycket nya anläggningar där många konsulter är 

inblandande och konstruerar pumpar efter eget tycke och med olika leverantörer. 

Detta har resulterat i att företaget får en dålig samordning på kemikaliepumparna och 

reservdelshanteringen.  

Examensarbetets uppgift är att standardisera reservdelarna till pumparna och motivera 

till vilka delar som borde användas. Detta med avseende på den fluiden som 

pumparna hanterar och deras fabrikat.   

Arbetet har resulterat i mallar som förenklar för framtida pumpbyten och en analys av 

företagets nuvarande pumpar. Dessa mallar uppfyller de kraven som satts på projektet 

med motiveringar som kan läsas i rapporten.  
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Abstract  

The company Boliden is constructing new facilities where many consults are 

involved.  

These consults have chosen pumps and spare parts to their own liking which has 

resulted in Boliden having difficulties in supplying the chemical pumps with the 

correct spare parts.  

The assignment is to find a good standard of spare parts that fit most pumps and 

promote the parts that should be used. The fluid and the brand of the pump is taken 

into consideration in the analysis.  

The assignment has resulted in templates that can be used for future pump-swapping 

and an analysis of the company’s current pumps. These templates satisfy the demands  

on the assignment and includes explanatory statements which can be read in the 

report.     
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Akronym  Förklaring  
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Chemsoft  Innehåller säkerhetsdatablad och föreskrifter för olika kemikalier   

DMS  Document Managing System, Bolidens gemensamma 
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1 Inledning  

1.1  Företaget  

Boliden är ett metallföretag som grundades år 1931 då Västerbottens samt Skellefteås 

gruvaktiebolag slogs ihop[1]. Verksamheten har inneburit prospektering och brytning 

av metaller i gruvor men idag så smälter Boliden sin mineral själv och säljer 

huvudsakligen sina metaller och biprodukter till stålindustrin. Bolidens hemsida anger 

att det idag arbetar drygt fem tusen medarbetare för företaget och att koncernen har en 

omsättning på 40 miljarder kronor. Boliden är beläget i Sverige, Finland, Norge, 

Danmark, Tyskland, Storbritannien och Irland, varav huvudkontoret är placerat i 

Stockholm. Gruvorna 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.  

  

1.2  Bakgrund/Problembeskrivning  

Inom företaget så byggs det nya anläggningar där många konsulter blandas in och 

konstruerar pumpar efter eget tycke och med olika leverantörer. Detta har resulterat i 

att företaget får en dålig samordning på kemikaliepumparna och  

reservdelshanteringen. Många detaljer är specialtillverkade och det orsakar problem 

då beställning av detaljerna tar tid och det är viktigt att pumparna bibehåller sin 

krävda funktion.  

  

1.3  Syfte  

Arbetet ska föreslå en standard(checklista) för dessa pumpar och förenkla valet av 

pumptyp utifrån tillgängliga leverantörer och reservdelar. Dessa reservdelar bör vara 

gemensamma för kemikaliepumparna.  

De aktuella kemikalierna inom arbetet är:  

• Svavelsyra  

• Väteperoxid  

• Saltsyra  

• Kalk  

• Magnaflocblandningar  

  

1.4  Krav/Avgränsningar  

Ett önskemål från företaget var att motivera arbetets val av leverantörer och 

pumptyper för att veta vilka grunder analysen gjorts på och göra eventuella ändringar 

ifall andra alternativ skulle visa sig mer fördelaktiga. Dessa motiveringar kan även 

reducera antalet valbara pumptyper för att förenkla selektionen ytterligare. De 

huvudsakliga kraven och avgränsningarna redovisas i kravspecifikationen, se bilaga 1.  
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2 Teknisk bakgrund  

2.1.1 Vad är en pump?  

En pump är ett verktyg vars syfte är att förflytta en vätska eller fluid [2]. Pumpar drivs  

huvudsakligen av en ”fram och tillbakagående” eller roterande rörelse som 

konsumerar energi från en energikälla. Pumpar används dagligen och fyller många 

funktioner i allt från kylningsprocesser i bilindustrin, till artificiella hjärtan i 

människokroppen.  

Det finns olika typer utav pumpar och detta arbete riktar sig huvudsakligen mot dessa 

pumptyper:  

• Centrifugalpumpar  

• Slangpumpar  

• Skruvpumpar  

• Magnetpumpar  

  

2.1.2 Centrifugalpump  

En centrifugalpump fungerar ”rotodynamiskt”, det vill säga att det flöde som pumpen 

levererar starkt beror utav systemets mottryck. Centrifugalpumpar delas även in i 

undergrupper utefter det önskvärda användningsområdet som t ex dräneringspump, 

sänkbar pump, avloppspump osv. Centrifugalpumpar är väldigt vanliga inom 

industrin på grund av den höga verkningsgraden som dessa pumpar kan uppnå och att 

de kan tillverkas förhållandevis enkelt (se figur 1 och 2).  

   
Figur 1. Beskriver impellerns inverkan på flödet i pumpen[2].  

  

  

Figur 2. Illustrerar en typisk centrifugalpump[2].  
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2.1.3 Slangpump  

En slangpump även kallat för peristaltisk pump används då ett kontinuerligt flöde och 

hög precision efterfrågas. Slangpumpar har i regel en väldigt lång livslängd till 

skillnad från andra pumpar och de mer avancerade pumparna används inom områden 

då rätt dosering är viktig. Detta för att mängden vätska som rotorn i pumphuset tar in 

via insuget och trycker ut, förhåller sig konstant även om in/utflödet på pumpen skulle 

variera (se figur 3).   

  
Figur 3: En slangpump utan monterade slangar[2]  

Slangpumpar kan beaktas som väldigt ”all-round”, en pumpenhet kan pumpa flöden i 

allt ifrån 0.005 ml/min i de minsta pumparna till 13000 ml/min i de största.  

  

2.1.4 Skruvpumpar  

En skruvpump används vanligtvis i vätskor med hög viskositet eller i dilatanta 

vätskor, Exempel på sådana vätskor är kalk eller cement där viskositeten ökar ju 

snabbare vätskan färdas. Antalet skruvar som enheten innehåller benämner också dess 

terminologiska namn, tvåskruvs eller enskruvspump är bland de vanligare typerna av 

skruvpumpar (se figur 4 och 5).  

   

      Figur 4. redovisar en 4-skruvspump [2]. Figur 5. redovisar 2-skruvspump [2].  

  

Skruvgängorna monteras mot varandra och bildar tillsammans ”avtätade celler”, 

vilket ger sidoskruvarna en isolerande effekt på fluiden. Detta medverkar till att 

skruvpumpen blir väldigt tystgående då fluiden tar upp mycket utav vibrationerna. Då 
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skruvpumpen roterar så pressas vätskan framåt i axiell led och detta resulterar då i ett 

väldigt jämnt vätskeflöde och en relativt hög verkningsgrad.  

  

2.1.5 Magnetpumpar  

Magnetpumpar eller ”magnetiskt kopplade” pumpar är väldigt okonventionella då 

dessa pumpar är kopplade till motorn på magnetiskt vis, till skillnad från mekaniskt. 

Axelns rotation uppstår av en drivande magnet som för rotorn med sig då en 

energikälla ansluts till pumpen. Eftersom det inte sker någon mekanisk kontakt mellan 

den drivande delen och axeln så är risken för ett läckage väldigt liten (se figur 6). 

Därför brukas pumparna huvudsakligen inom områden där läckage utav fluiden skulle 

kunna bli förödande och hanterar ofta mer aggressiva kemikalier inom industrin. 

Många magnetpumpar måste också skräddarsys innan hantering utav respektive fluid. 

Dock så förloras mycket energi genom det magnetiska motståndet via alla 

kontaktytor, och vid pumpning som sker under en längre tid så kan impellern ”sätta 

igen” då aggressiva partiklar lagras på dess yta och får pumpen att sluta fungera.  

 
Figur 6. En magnetpump i genomskärning[2].  

    

2.2  Kemikalier  

2.2.1 Magnafloc-351  

Magnafloc 351 är en relativt ofarlig kemikalie som huvudsakligen används som 

flockningsmedel i anrikningsverket. I processen flockning så förs salter samman till 

en fast massa igen. Ämnet används även i många andra processer som exempelvis 

förtjockning, filtrering och i lakning av uran. Magnafloc 351 blandningen har ett ph 
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värde på 7 i vatten med temperaturen 25°C.Informationen hämtas från 

säkerhetsdatablad från Bolidens hemsida [3].  

  

2.2.2 Svavelsyra(H2SO4)  

Svavelsyra är en starkt frätande syra som är färglös och oerhört farlig att hantera. 

Kemikalien har väldigt många användningsområden inom industrin, Den har 

densiteten (1265 kg/m3 vid 25°C) och en kraftig värmeutveckling vid kontakt med 

vatten. Svavelsyran fungerar också bra vid borttagning av oxidbeläggningar på 

metaller och vid framställning av andra kemikalier som t ex färgämnen, sprängmedel 

och gödsel. Svavelsyra pumpas nästan enbart utav hermetiska magnetpumpar.  

  

2.2.3 Väteperoxid(H2O2)  

Väteperoxid används vanligtvis som blekmedel inom industrin vid exempelvis 

blekning utav pappersmassa. Kemikalien är både frätande/oxiderande och bör 

hanteras med respekt för de skador som kan uppkomma på personer och 

omgivningen. Trots detta så används kemikalien vanligen i sårtvätt också men då med 

en koncentration på ca 3%. Fluiden har en densitet på ca 1,463 g/cm3 och som 

svavelsyran så är den färglös eller svagt blå beroende på dess koncentration.  

  

2.2.4 Kalk  

Kalk används idag som en benämning av nästan alla ämnen som innehåller 

grundämnet kalcium. Inom industrin så används det huvudsakligen i ugnar och vid 

framställning av andra viktiga byggnadsmaterial som exempelvis gips, cement och 

betong. Inom företaget så behandlas huvudsakligen ”släckt kalk”, det är kalciumoxid 

som fått reagera med vatten. Kalciumoxiden är väldigt basisk på pH-skalan och löses 

lätt upp i vatten. Detta är fördelaktigt då de kemiska reaktionerna sker väldigt snabbt 

och det är då enklare att dosera rätt då man önskar att reglera en fluids pH-värde.  

   

4.5 Saltsyra(HCL)  

Saltsyra (eller väteklorid) är en syra som kan bli väldigt korrosiv vid hög 

koncentration. Därför är det viktigt att syran hålls ifrån miljöer där oädla metaller kan 

förekomma. Vid kontakt med allt för oädla metaller så kan knallgas bildas och då 

uppstår en väldigt hög explosionsrisk. Saltsyra har en densitet på 1,18g/cm3 och 

smälter vid temperaturen -26°C. Saltsyran används huvudsakligen i Bolidens lakverk i 

elueringsprocessen för att tvätta bort oorganiska föreningar från grundämnet kol.  

3 Metod  

3.1  Intervjuer  

Under idégenereringsfasen så fördes intervjuer med de anställda på företaget om deras 

synpunkter om vad som skulle kunna vara relevant i ett dokument för 

reservdelshantering, och deras åsikter var många [4].  
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De anställda på förrådet och den mekaniska avdelningen hade mycket att tillföra på 

listans innehåll som kunde förenkla deras arbete, Och det var tydligt redan från start 

att listan skulle ebba ut i något mer omfattande än förväntat.   

Förrådet tyckte att artikelnummer, placering och antalet reservdelar skulle ingå i 

dokumentet. Med placering menas då vilken avdelning pumpen befinner sig på, detta 

för att kunna hitta pumpen snabbare utan att behöva använda sig av pumpnumret. 

Pumpnummer avser vilket nummer pumpen har i det systemet Boliden använder sig 

utav vid övervakning av de processer som förekommer.  

Mekaniska avdelningen ville att pumpens modell och vilken motor som satt på 

pumpen skulle specificeras då det skulle underlätta vid underhållsarbeten.  

Eftersom allting (förutom artikelnummer och antal) förhåller sig konstant så skulle det 

vara enkelt för personalen att ändra informationen allt eftersom ändringar sker.  

  

3.1.1 Specialister  

Inom detta arbete så har många intervjuer med specialister och säljare inom branschen 

utförts. Vid intervjutillfällena så har specialisten bidragit med relevant fakta samt 

reservdelslistor över de aktuella pumparna vilket förenklat arbetet betydligt. 

Huvudsakligen så har representanter från IWAKI och METSO intervjuats och 

samtliga har varit väldigt tillmötesgående.  

  

3.2  Datainsamling  

Ett hjälpmedel som använts flitigt under analysarbetet är styrsystemet från ABB som 

används dagligen på anrikningsverket för att hålla koll på processerna. Med hjälp utav 

programmets egna analysfunktioner såsom trendkurvor så har mycket av pumparnas 

genomsnittliga data hämtats utifrån denna metod [5], speciellt för pumpar som inte är 

tillverkade i komponenter i standardutförande.  

  

3.3  Direktobservationer  

Direktobservationer är en forskningsmetod där betraktaren själv iakttar händelser och 

inte behöver förlita sig på vad omgivningen relaterar till. Då arbetet involverar en stor 

del pumpar så gjordes en del intressanta upptäckter vid dessa analyser av 

anläggningen. Huvudsakligen så genomfördes dessa observationer i samråd med en 

anställd inom företaget med bred kunskap inom området [6].  

3.4  Programvara  

Boliden använder sig av programmet MAXIMO (se nomenklatur) där 

underhållsrapportering och annan dokumentation sammanställs. Programmet verkade 

som en lämplig kandidat för att enkelt förvara all information på ett ställe, Men då 

programmet fortfarande är under utveckling och hittills inte är användarvänligt så 

uteslöts det.   

En grundtanke med listan var att det skulle vara enkelt att utföra ändringar i den och 

att alla anställda skulle kunna ta del av informationen. Då togs beslutet att använda 

Microsofts program Excel och lägga ut dokumentet på Bolidens gemensamma nätverk 
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(DMS:en). Detta för att programmet är väldigt vanligt förekommande och majoriteten 

av de anställda har någon form utav erfarenhet av det.  

  

3.5  Etik:  

Under intervjuerna och arbetet så har de etiska aspekterna tagits hänsyn till och allt 

insamlat material har använts i förtroende för arbetets skull. Därför så har inga namn 

till leverantörer eller specialister publicerats, utan endast personer med stor betydelse 

för projektet som godkänt medverkan i arbetet [5].  
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4 Nulägesanalys av anläggningen  

4.1  Pumparnas placering  

Eftersom arbetet behandlar 25 st. pumpar så är det viktigt att kategorisera dem efter 

den avdelningen de befinner sig i. Detta för att många pumpar kan se väldigt snarlika 

ut på de skilda avdelningarna men deras egenskaper kan vara vitt skilda från varandra.  

På grund av sekretesskäl så avläggs inte en djupgående analys om fluidernas påverkan 

i processerna i denna rapport, det är i företagets intresse att inte avslöja alltför mycket 

om verksamheten. Nedan följer tabellerna 1 till 4 där pumparnas nummer, modeller, 

fluider och leverantörer redovisas.  

Hötjärn, tabell 1, är namnet på två dammar som Boliden byggt ut för att det nuvarande 

sandmagasinet, Gillervattnet, fyllts nog. Dessa två dammar är av storleksordningen 

230 hektar totalt med höjderna 20 respektive 16 meter. Kalken används för att reglera 

pH-värdet i en av dammarna och dessa pumpar transporterar fluiden från kalk-

behållaren till dammen. Dessa avdelningar är väldigt nära förknippade med varandra 

så därför redovisas de i samma tabell.  

  

Tabell 1. Sammanställer information om Hötjärns kalkpumpar.  

 Hötjärn   

Pumpnummer:  Modell:  Fluid:  Leverantör:  

PUMP 6104  HM75-MHC-S  Släckt kalk  Metso minerals  

PUMP 6103  HR75-MHC-S  Släckt kalk  Metso minerals  

PUMP 6203  HM100-MHC-S  Släckt kalk  Metso minerals  

PUMP 6503  HM100-MHC-S  Släckt kalk  Metso minerals  

  

På reagensavdelningen så samlas flertalet kemikalier (reagenser) som blandas och 

pumpas ut inom anläggningen. Denna avdelning ligger väldigt centralt inom själva 

anrikningsverket för att enkelt kunna fördela ut reagenserna till respektive process, se 

tabell 2  
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Tabell 2. Sammanställer information om pumparna på reagens, flotations och 

avvattningsavdelningen.  

Reagens/Flotation/Avvattningsavdelningen  

Pumpnummer:  Modell:  Fluid:  Leverantör:  

PUMP 8975  ALH40  Släckt Kalk  ALBIN  

PUMP 8973  HM50-MHC-S04  Släckt kalk  METSO  

PUMP 01  SP-40  Magnafloc  BREDEL  

PUMP 8977  HR-75  Släckt kalk  SALA  

PUMP 8978  A-65  Släckt kalk  Morgårdshammar  

PUMP 74  NEMO BY  Magnafloc  NETZCH  

PUMP 76  NEMO BY  Magnafloc  NETZCH  

PUMP 104  NEMO BY  Magnafloc  NETZCH  

PUMP 131  NEMO BY  Magnafloc  NETZCH  

PUMP 132  NEMO BY   Magnafloc  NETZCH  

  

Väteperoxid används som oxidationsmedel och svavelsyran används för att reglera 

pH-värdet i lakningsprocessen som förekommer där. Processen lakning innebär 

väldigt kortfattat att fasta partiklar övergår i en lösning. Båda fluiderna behövs för att 

kunna laka grundämnet tellurium. Tellurverket är en påbyggnad till anrikningsverket 

som varit verksamt sedan 2012 där mineralen tellur utvinns. Se tabell 3 och 4.  

  

Tabell 3. Sammanställer information om Tellurverkets väteperoxidpumpar.  

Tellurverket  

Pumpnummer:  Modell:  Fluid:  Leverantör:  

G1A_PU9053  520-U  Väteperoxid  WATSON-MARLOW  

G1A_PU9054  520-U  Väteperoxid  WATSON-MARLOW  

G1A_PU9055  520-U  Väteperoxid  WATSON-MARLOW  

G1A_PU9056  520-U  Väteperoxid  WATSON-MARLOW  

G1A_PU9057  520-U  Väteperoxid  WATSON-MARLOW  

G1A_PU9058  520-U  Väteperoxid  WATSON-MARLOW  

G1A_PU9059  520-U  Väteperoxid  WATSON-MARLOW  
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G1A_PU9162  MDK-25S6  Väteperoxid  IWAKI  

G1A_PU9150  GPA100  Svavelsyra  GREENPUMPS  

G1A_PU9160  MDK-25S6  Väteperoxid  IWAKI  

  

Tabell 4. Sammanställer information om Lakningsavdelningens saltsyrapump.  

 Lakningsavdelningen   

Pumpnummer:  Modell:  Fluid:  Leverantör:  

PUMP 5733  ANSIMAG-KM1515  Saltsyra  NETZCH  
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5 Reservdelshantering  

5.1  Leverantörer  

En stor del av arbetet innebar att identifiera de aktuella pumparna och enligt 

kravspecifikationen också hitta gemensamma reservdelar till pumparna. Eftersom det 

rör sig om fluider med varierande egenskaper så var det viktigt att motivera de valen 

utav reservdelar som gjordes för företaget. Därför så upptogs kontakt med 

leverantörer för att få tag i reservdelslistor, både inom Sverige och i Tyskland. Samt 

så har det förekommit kontakt med tekniska-säljare som varit väldigt tillmötesgående 

med reservdelslistor och expertis.  

  

5.2  Standardisering  

Pumparna kategoriseras efter fluiden som pumpas för att göra standardiseringen 

enklare. Pumparna för respektive fluid skiljer sig inte alltför mycket från varandra i 

reservdelsväg, men det finns mycket tillbehör till pumparna som måste tas i beaktning 

utanför detta arbete.   

För att hinna med arbetet i tid så riktades arbetet in på komponenterna:   

• Pumphus  

• Axel  

• Pumphjul (Impeller) • Tätningar.  

Dessa komponenter valdes med avseende på material och tillgänglighet. Med 

tillgänglighet menas då om förrådsavdelningen har enheten i lager eller om den går att 

få tag på i Sverige.  

  

5.3  Reservdelslistor  

En reservdelslista används i de flesta komponenter som består av mindre enheter och 

är vanligt förekommande i instruktionsböcker. De flesta listor levereras med så 

kallade sprängskisser för att ge en enklare och mer överskådlig blick över detaljerna. 

Förutom hjälp vid montering så brukar listan innehålla detaljbeskrivningar, 

materialförteckningar och artikelnummer för detaljerna.  

  

  

    

6 Resultat  

6.1  IWAKI  

Iwaki´s pumpar används på företaget där bland annat pumpning utav väteperoxid 

förekommer. Modellen MDK-25S6 (Se figur 8) används nästan enbart till 

kemikaliepumpning då den levereras i syrafast utförande. Modellen MDM används 

också men då inte till aggressiva fluider vilket gör arbetet svårare. Det som kan 

modifieras mellan dessa modeller är att slipa ner pumphjulet (impellern) från 

MDMmodellen så att den passar till MDK om den kompetensen finns. En annan 

metod för att få delarna att passa till respektive modeller vore att ”plasta” in 
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pumphusen mer för att förhindra att de aggressiva fluiderna fräter sönder dessa. 

Exempel på detta ses i figur 7 nedan.  

  
Figur 7. Bild som visar ett pumphus till en kemikaliepump där ett hål tätats igen.  

  

 
Figur 8. En IWAKI-pump på tellurverkets golv.  

Den tekniska säljaren från IWAKI var väldigt tillmötesgående och bistod med tips 

och sina synpunkter på arbetet. Eftersom endast två stycken pumpar av detta fabrikat 

ingår i arbetet så blir det svårt att motivera valet av reservdelar. Säljaren bifogade 

även en reservdelslista för pumpen MDK-25-S6 som kan återses i figur 9 nedan.  
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Figur 9. Redovisar en reservdelslista för pumpen MDK-25-S6[7].  

  

6.2  METSO  

Metso minerals bistår med 5st kemikaliepumpar på företaget. Dessa pumpar är utav 

modellerna:  HM 50, 75(se figur 10), 100 MHC-S samt en HR-75 MNR-S. Dessa 

pumpar och deras komponenter kunde identifieras med hjälp av en pumpexpert på 

Metso. Det visade sig att experten hade tillgång till de exakta drifts- och 
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underhållsmanualerna för de aktuella pumparna, vilket underlättade reservdelsarbetet 

markant.  

  
Figur 10. Metsos pump HM75-MHC-S med en motor på 30kW.  

  

Reservdelarna för pumparna är närmast identiska med varandra med undantag för 

fodringarna. Eftersom att det inte uttryckts något missnöje med de nuvarande 

pumparna så föreslås det att fortsätta med de bifogade reservdelarna. Dock så bör det 

tillsättas en utredning på pumpen HM75MHC-S då den levererats med en motor på 30 

kW. Detta anses vara lite utanför arbetet men det bör kollas upp då en motor med den 

effekten anses okonventionell i sammanhanget. Nedan så visas reservdelslistorna för 

pumparna i tabellerna 5 och 6.  

  

  

  

  

  

  

  

Tabell 5: Reservdelslistor för leverantören METSO´s pumpar HM 50, 75, samt 100 MHC[8].  
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Tabell 6: Reservdelslistor för leverantören METSO´s pumpar HR 75-MNR [8].  
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6.3  NETZCH  

För att komma i kontakt med leverantören NETZCH så ringdes det många samtal och 

skickades många mail. Eftersom NETZCH är en pumpleverantör baserad i Tyskland 

så blev det svårt att få tag i den informationen som arbetet kräver. Det visade sig vara 

svårare än förväntat att ta del av företagets information via telefon då företaget 

önskade ett möte i person. Lyckligtvis så ledde ett mail fram till kontakt med 

agenturfirman Zander/Ingström som representerar flertalet pumptillverkare i Europa. 

Som av en slump så skulle en Försäljningsingenjör från Zander/Ingström besöka 

företaget samma vecka så då blev det lätt att anordna ett möte.  

Zander/Ingström har bistått med 5st skruvpumpar(se figur 11) som pumpar 

magnafloc-351 till olika delar av anrikningsverket. Skälet till att pumparna är 

skruvpumpar kan ifrågasättas då magnafloc-351 inte är någon direkt farlig vätska för 

operatören att arbeta med, Men dock så är den väldigt svårhanterlig och om fluiden 

hamnar på golvet så är halkrisken väldigt stor.  

  

  
Figur 11. NETZCH skruvpumpar som hanterar fluiden magnafloc-351.  
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6.4  WATSON-MARLOW  

Watson Marlow pumparna (se figur 12) används huvudsakligen på tellurverket vid 

dosering utav väteperoxid. Dessa slang-doseringspumpar är i jämförelse med de andra 

pumparna lite simplare konstruktioner. Det som vanligtvis behövs bytas på 

slangpumparna är själva slangen då det är klart den komponenten som nöts hårdast 

under pumpningscykeln. Boliden besitter 7st av dessa pumpar som transporterar 

väteperoxiden genom en serie tankar och det är väldigt viktigt att dessa pumpar 

fungerar för tellurverket. Pumpens reservdelslista kan återses i figur 13.  

  

  
Figur 12. Slang-doseringspumpen Watson-Marlow 520-U på tellurverket.  
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Figur 13. Reservdelslista för pumpen 520-U.  

      

6.5  Mallar för pumpdata  

Nedan så redovisas utdrag från pumpdokumenten för tre utav de fem fluiderna som 

arbetet behandlat i tabellerna 7, 8, 9 och 10.  
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Tabell 7. Redovisar data för pumpar som behandlar fluiden kalk.  

 
  

Tabell 8. Figur som redovisar data för pumpar som behandlar fluiden väteperoxid.  

 
  

Tabell 9: Figur som redovisar data för pumpar som behandlar fluiden Magnafloc.  

 
  

  

    

6.6  Praktiska användningsområdet  

De motiveringar och pumpmodeller som arbetet berört lägger grunden för ett 

gemensamt reservdelssystem i programmet MAXIMO för all personal att ta del vid. 

Detta så att all väsentlig information skulle ligga nära till hands och om man 

exempelvis sökte efter pumpens typ eller den avdelningen som den befinner sig på så 

skulle pumpen finnas där.  

  

Tabell 10. Informationen man får ta del av via sökfunktionen i MAXIMO.  
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Fliken Location ID skulle användas av förrådspersonalen för att länka relevanta 

komponenter (samt antalet) till pumpen och på ett överskådligt sätt få ta del av vilka 

artiklar som kan behövas och vilka som redans finns på lager. Detta kan också 

medföra en inblick i vilka komponenter som är bristvaror samt vilka som ofta går 

sönder och annan viktig information.   

  

Fliken gemensamma reservdelar hänvisar således till en sprängskiss över den valda 

pumpen vilket motiverar till att ingen bör beställa komponenter efter eget huvud, utan 

utgår ifrån det som är standard för just den modellen. Detta bidrar till en bättre 

reservdelshantering inom företaget.  

Speciella pumpar som endast finns i ett exemplar på företaget kommer inte att 

påverkas utav detta men det kan ha stor betydelse gällande hanteringen av de mer 

vanligt förekommande modellerna.  

  

Det skulle underlätta för såväl förrådspersonal vid inventering/beställning utav artiklar 

samt för mekanikerna vid eventuella osäkerheter under reparation.  

    

7 Diskussion och slutsatser  

7.1  Datainsamling  

Något som bör nämnas är att de data som pumpens leverantör bifogat inte alltid 

stämmer överens med Bolidens ABB-styrsystem gällande pumpens varvtal och effekt. 

Delvis för att detta kan variera då exempelvis fluidens temperatur eller densitet 

ändrats, men också för att pumparnas originaldelar kan ha bytts ut till andra delar 

vilket kan påverka pumpens arbete.  

Därför så bör analysen granskas skeptiskt då den inte är perfekt men baserad på 

verkliga värden.  

Det är poänglöst att redogöra för pumpar som endast finns i ett exemplar på 

anläggningen. Därför så publiceras inte alla reservdelslistor till följande pumpar i 

rapporten:  

• Greenpumps  

• BREDEL  

• Morgårdshammar  

• SALA  

• ALBIN  

  

Eftersom arbetet har fokuserat på de vanligaste pumptyperna så har det setts 

fördelaktigt att fortsätta motivera till samma leverantör utifrån reservdelshållningens 

perspektiv. Det går också att ifrågasätta reliabiliteten hos de intervjuade då 

majoriteten utav intervjuerna skedde i person i regional skala. Det kunde ha skickats 
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enkäter till andra intressenter men denna förändring anses inte stor nog för att ha en 

avgörande påverkan på slutresultatet.  

  

7.2  Direktobservationer  

Då författaren besitter en grundläggande kunskap inom pumpar samt erfarenhet av att 

navigera inom avdelningarna så fortskred denna del av arbetet snabbt. Det var också 

väldigt givande att ta del utav personalens egna tankar kring pumparna under dessa 

observationer.  

Det var i samråd med personalen som de största praktiska förbättringsmöjligheterna 

upptäcktes.  

  

7.3  Programvara  

Inom projektet så upplevdes MAXIMO som ett svårhanterligt program att anpassa 

checklistan till. Mycket av problemen satt i ovana och sanningen att programmet 

fortfarande var i etableringsfasen inom anrikningsverket.  

Så arbetet resulterade i öppna filer i DMS:en som alla kunde redigera i. I retrospekt 

kändes detta som rätt beslut att ta med avseende på arbetets tidsram.   

  

7.4  Fortsatt arbete.  

Redan vid projektets start så var intrycket det att arbetet skulle mynna ut i något stort. 

Projektet tyder på att det finns ett utrymme för att implementera ett omfattande 

system för hantering utav reservdelar, inte bara för kemikaliepumpar utan andra 

områden också.  

Boliden har ett ansvar att skapa förutsättningar för sin personal att kunna 

utföra reparationsarbete på ett kvalitativt sätt, vilket underlättas med rätt 

information och utrustning för personalen att ta del av.  

  

Vidare utveckling utav projektet skulle förslagsvis innefatta en checklista som är fullt 

integrerat med MAXIMO, och klarlägger informationen för samtliga pumpar inom 

anrikningsverket.   

  

Projektets slutsatser redovisas i punktlistan nedan:  

• De implementerade mallarna sparar tid/pengar vid reservdelshanteringen.  

• Enklare att hålla reda på de befintliga reservdelarna/beställa in nya.  

• Ger en bra inblick i vilka kemikaliepumpar som används inom anläggningen.  

• Excel är ett enkelt och passande program för ändamålet.  

  

  

Rapporten med de 5 tillhörande Excel dokumenten uppfyller kravspecifikationens alla 

krav, Men dessa dokuments information redovisas endast delvis i rapporten då det är i 

företagets intresse att inte lämna ifrån sig detta.  
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9 Bilaga 1. Kravspecifikation  

För att projektet ska vara godkänt så måste dessa krav uppfyllas:  

Krav:  

• En Checklista i valfritt program där aktuella pumpar sammanställts  

• Förslag på gemensamma reservdelar till pumparna  

• Pumparnas modeller och leverantörer ska ingå i det valda programmet  

• Arbetet ska behandla kemikalierna: Kalk, Saltsyra, svavelsyra ,magnaflock 

och väteperoxid.  

• Programmet ska vara användarvänligt och lätt att ändra i. Avgränsningar:  

• Inga avancerade hydromekaniska eller hydrauliska beräkningar bör göras • 

Inga hållfasthetsberäkningar eller finita element analyser bör göras  

• Inga ekonomiska aspekter tas med i projektet.  

  


