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Abstract
In December 2015 the Paris Agreement was signed in order to create a better global climate.
According to the agreement, all countries 'emissions shall be reported to the UN. To be able
to do this current emission levels must be known, which means measurement and calculation
of emissions are necessary.
The state-owned mining company Luossavaara Kiirunavaara AB (LKAB) operates iron ore
mines in Northen Sweden. The iron ore products produced at the KK4 coal mill in Kiruna,
consists of some additives that form carbon dioxide when burned. The amount of additives
burned is measured using two flowmeters. To ensure that these meters have approved
accuracy, annual calibrations are performed where measured volume is compared to a
reference volume. In order to ensure that LKAB's calibration method works, another type of
calibration was performed by an external company. The results between the two calibration
methods differ significantly, which led to this report.
The purpose of this work is to develop improvement proposals for LKAB's calibration
method and to present suggestions on how LKAB can create better conditions for the other so
called transit time calibration method. By analyzing each method and performing
measurements, tests and calculations, weaknesses are noted. Tests show that a weakness of
LKAB's calibration is that the level measurement method used is person-dependent. Level
measurement with laser range gauge is tested with good results, why this type of
measurement is recommended in the future.
The main weakness with transit time method is primarily that it is sensitive to variation of the
inner diameter of the pipe. In order for this method to provide reliable results, rebuilding of
pipes and carefully measured internal diameter are required.
Accurate flow measurement means that current carbon dioxide emissions can be calculated,
which enables continued work towards set environmental goals. Flowmeters also have a
significant role in product quality in KK4, which means that this report can contribute to
higher quality and economic profitability.
Keywords: Flow Calibration, Electromagnetic Flow Metering, Maintenance Processes,
FMEA

Sammanfattning
I december 2015 undertecknades Parisavtalet i syfte att skapa ett bättre globalt klimat. Enligt
avtalet ska alla länders utsläpp redovisas till FN. En förutsättning för att Sverige ska kunna
redovisa utsläppen är att nuvarande utsläppsnivåer är kända, varför mätning och beräkning av
utsläpp är nödvändig.
Det statligt ägda gruvbolaget Luossavaara Kiirunavaara AB (LKAB) driver järnmalmsgruvor
i Malmfälten. Den järnmalmspellets som tillverkas vid kulsinterverket KK4 i Kiruna består
till viss del av tillsatsmedel, som vid förbränning bildar koldioxid. Hur mycket tillsatsmedel
som förbränns mäts med hjälp av två flödesmätare. För att säkerställa att dessa mätare har
godkänd noggrannhet utförs årliga kalibreringar där uppmätt volym jämförs med en
referensvolym. I syfte att säkerställa att LKAB:s kalibreringsmetod fungerar har ett externt
företag utfört kalibrering med en annan metod där mätsensorer placeras på
tillsatsmedelledningen. Resultaten mellan de två kalibreringsmetoderna skiljer sig avsevärt,
vilket föranlett denna rapport.
Syftet med arbetet är att ta fram förbättringsåtgärder för LKAB:s kalibreringsmetod samt
presentera förslag på hur LKAB kan skapa bättre förutsättningar för den andra så kallade
pulshastighetsmetoden. Genom att analysera respektive kalibreringsmetod och utföra
mätningar, tester och beräkningar tas svagheter fram. Tester visar att en svaghet med LKAB:s
kalibrering är att den nivåmätningsmetod som används är personberoende. Nivåmätning med
laseravståndsmätare testas med gott resultat varför denna typ av mätning rekommenderas
framöver.
En svaghet med pulshastigheten är att den är känslig för variation av rörens innerdiameter.
För att denna metod ska ge tillförlitliga resultat krävs ombyggnation av ledningar samt noga
uppmätt innerdiameter.
Noggrann flödesmätning leder till att nuvarande koldioxidutsläpp kan beräknas vilket skapar
förutsättningar för fortsatt arbete mot uppställda miljömål. Flödesmätarna har även en
betydande roll för produktkvaliteten i KK4 vilket innebär att denna rapport kan bidra till
högre kvalitet och ekonomisk lönsamhet.
Nyckelord: Flödeskalibrering, Elektromagnetisk flödesmätning, Underhållsprocesser, FMEA
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1 Inledning
I kapitel 1 introduceras arbetets ämnesområde. Mål, syfte samt de frågeställningar som
rapporten ska besvara presenteras.

1.1 BAKGRUND
1.1.1 BAKGRUND TILL RAPPORT

Enligt parisavtalet som skrevs under i december 2015 måste de globala utsläppen av
växthusgaser reduceras. Avtalet innehåller klimatmål på kort respektive lång sikt. Ett
långsiktigt mål är att få ner de globala utsläppen till noll under andra halvan av detta
århundrade. Parisavtalet fastslår även regler om transparens, vilket innebär att det ska vara
möjligt att följa ländernas utveckling i miljöarbetet (Regeringskansliet, u.å). En
förutsättning för att kunna redovisa en utsläppssänkning av växthusgaser är att veta
aktuella utsläppsnivåer. Detta innebär att fungerande mätning och beräkning av utsläpp är
nödvändig.
Idag finns 14 producerande gruvor i Sverige, av vilka 13 är metallgruvor (Bergsstaten, u.å).
Sverige står för 91% av all järnmalm som produceras i Europa och är en av de främsta
producenterna av övriga basmetaller (SveMin, u.å a). Sverige har förhållandevis stort
tekniskt kunnande och naturresurser som möjliggör produktion av metallprodukter med låg
miljöbelastning. Globalt sett ligger svensk gruvnäring i framkant vad gäller klimatsmart
produktion (SveMin, u.å b).
Det statligt ägda gruvbolaget Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, driver
järnmalmsgruvor i Malmfälten. I en analys utförd av Ecofys konstateras att stål producerat
med järnmalmspellets från LKAB leder till 14 % mindre direkta koldioxidutsläpp än det
europeiska medelvärdet. Detta beror till viss del på att järnmalmen består av magnetit,
vilken kräver mindre energi vid omvandling till stål än den vanligare hematitjärnmalmen
som globalt sett är den vanligaste järnmalmstypen. Magnetiten innebär att mindre energi
krävs vid pelletstillverkning. (LKAB, 2017).
I linje med parisavtalet har LKAB, med stöd av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
utfört en studie av pelletsprodukternas totala klimatpåverkan. Koldioxidutsläppen
undersöks i varje processteg och ger slutligen ett mått på produkternas totala
klimatpåverkan. Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB, skriver i ett
pressmeddelande att resultatet av studien blev positivt för LKAB, och att företaget är den
första stora järnmalmsproducenten som undersökt hela kedjan av koldioxidutsläpp och fått
studien certifierad. Enligt Savonen tillhör LKAB:s pelletsverk de energieffektivaste i
världen, och de strävar efter att år 2045 vara helt kodioxidneutrala (LKAB, 2017). Detta
årtal ska enligt parisavtalet hela Sverige vara koldioxidneutralt, vilket innebär att den
mängd koldioxid som släpps ut från verksamheter inte får överstiga den mängd som
naturligt tas upp av naturen (Regeringskansliet, 2017).
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Vid kartläggning av koldioxidutsläpp i LKAB:s kulsinterverk KK4 i Kiruna används bland
annat två flödesmätare. För att säkerställa att dessa har tillräckligt låg felvisning utför
LKAB:s personal årliga kalibreringar där flödesmätarnas uppmätta volym jämförs med en
referensvolym. En annan typ av kalibrering har utförts av ett externt företag, i syfte att
säkerställa flödesvisningens riktighet. Resultatet av denna kalibrering skiljer sig markant
från LKAB:s egna kalibreringsresultat, vilket föranleder denna rapport där de två
kalibreringsmetoderna samt orsaker till resultatskillnader analyseras.

1.1.2 BESKRIVNING AV PRODUKTIONSPROCESS

I KK4 tillverkas järnmalmspellets av den malmslurry som producerats i anrikningsverket.
Det tillverkas olika typer av järnmalmspellets vilka innehar olika kemiska egenskaper.
Vilken produkt som tillverkas styrs av kundens önskemål. För att ge pelletsen önskade
kemiska egenskaper doseras tillsatsmedelslurry, innehållande exempelvis dolomit och
olivin, in i malmslurryn. Detta sker genom att tillsatsmedelslurry pumpas från en
tillsatsmedeltank till tanken för malmslurry.
Den färdiga slurryblandningen avvattnas och blir till den torrare produkten slig. Sligen
rullas till kulor som värms upp stegvis och slutligen bränns i en roterande brännugn. När
kulan bränts är den färdig för leverans till kund, såvida kunden ej beställt pellets av typen
KPRS. Denna pellets passerar ännu ett processteg; coating. I coatinganläggningen förses
den brända pelletsen med ett ytskikt bestående av bland annat tillsatsmedel. Innehållet i
tillsatsmedeltanken kan således pumpas i två olika riktningar. Dels till slurrytanken och
dels till coatinganläggningen.
Det tillsatsmedel som blandas in i malmslurryn förbränns i brännugnen medan ingen
förbränning sker av det tillsatsmedel som används till coating. Förbränning av tillsatsmedel
leder till utsläpp av koldioxid. För att LKAB ska veta vilka utsläpp som sker till följd av
tillsatsmedelförbränning är flödesmätning av tillsatsmedel nödvändig.
Flödet från tillsatsmedeltanken till slurrytanken sker via två ledningar, varav den ena är
större än den andra. På både stora och lilla ledningen sitter flödesmätare monterade vilka
mäter volymflödet kontinuerligt. Med hjälp av dessa flödesmätare kan mängden
tillsatsmedel som förbränns mätas. De två flödesmätarna är dessutom direkt
kvalitetspåverkande. Hur mycket tillsatsmedel som ska blandas in i malmslurryn regleras
utifrån vilken produkt som produceras. Vilken mängd tillsatsmedel som tillsätts erhålls
från flödesmätningen.
Det är således viktigt att säkerställa att flödesmätningens mätfel är inom godkända
toleranser. Detta kontrolleras årligen av automationsavdelningen genom kalibrering.
Kalibreringsprotokollet sparas i instrumentdatabasen CMX. Om mätfelet ligger inom
± 2% godkänns kalibreringen, annars är justering av flödesmätaren nödvändig. I avsnitt
2.7 beskrivs hur kalibreringen går till.
I syfte att säkerställa att befintlig kalibreringsmetod fungerar tillfredsställande har
ytterligare kalibreringar utförts av ett externt företag. Resultatet från denna kalibrering
skiljer sig från LKAB:s egna kalibreringar vilket föranleder vidare analysering av de olika
kalibreringsprocesserna. Varför resultatskillnader uppstår behandlas i denna rapport.
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1.2 SYFTE OCH MÅL
Syftet med denna rapport är att säkerställa kvalitativa kalibreringsprocesser som ger
tillförlitlig flödesmätning och korrekt koldioxidangivning. Rapporten syftar till att
analysera och förbättra kalibreringsprocesser som bygger på cisternkalibrering och
pulshastighetsmetoden.
Målet är att förbättra befintlig kalibreringsmetod för flödesmätare i LKAB:s kulsinterverk
KK4 i Kiruna. Metoden bygger på tidigare utförd cisternkalibrering och innefattar manuell
nivåmätning. En alternativ kalibreringsmetod, pulshastighetsmetoden, analyseras och
jämförs med befintlig metod. Resultatskillnader mellan de två kalibreringsmetoderna
undersöks och rapporten ska besvara följande frågeställningar:
•
•
•
•

Vilka svagheter finns i LKAB:s befintliga flödeskalibreringsmetod?
Hur kan LKAB:s befintliga metod förbättras?
Vilka svagheter finns med pulshastighetsmetoden?
Hur kan bättre förutsättningar skapas för kalibrering med pulshastighetsmetoden?

1.3 AVGRÄNSNINGAR
Arbetet omfattar kalibreringsmetoder för de två flödesmätarna KK410FI668 och
KK410FI678 samt tillhörande ledningar.

1.4 INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Kapitel 2 omfattar teori som ligger som vetenskaplig grund för arbetet. Kapitel 3 beskriver
arbetsgången för projektet samt de ingående metoderna. I kapitel 4 presenteras resultat,
vilka diskuteras i kapitel 5. I kapitel 6 presenteras slutsatser och kapitel 7 behandlar
metoder för fortsatt arbete.
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2 Teori
I kapitel 2 förklaras begrepp inom underhållsteknik som är relevanta vid flödeskalibrering.
Kapitlet beskriver kopplingen mellan underhållsteknik, flödesmätning och
kalibreringsprocesser.

2.1 UNDERHÅLLSTEKNIK
Flödesmätarnas roll i produktionsprocessen är att visa aktuellt flöde i de två ledningarna
som transporterar tillsatsmedel från tillsatsmedeltanken till tanken för malmslurry. Utifrån
flödesmätarnas mätvärden sker dosering av tillsatsmedel, vilket innebär att
pelletsprodukternas kvalitet är beroende av korrekt flödesvisning. Flödesmätarna ingår i
produktionskedjan och är kopplade till driften av anläggningen.
I standarden SS 1440505 definieras att drift påverkar ingående storheter men inte
funktionsförmågan för ett system. Om tillstasmedeldosering ses som ett system med
funktion att förse malmslurryn med tillsatsmedel finns följande ingående komponenter:
• Tillsatsmedelpumpar
• Ledningar
• Flödesmätare
För detta system gäller enligt definition att alla åtgärder som utförs för att de tre ingående
komponenterna ska kunna fungera ingår i driften. Detta inkluderar exempelvis smörjning
av pumparna. För flödesmätarnas del krävs inga manuella åtgärder för att upprätthålla
funktionen för instrumenten. Åtgärder som påverkar hur bra de ingående komponenterna
fungerar, och således funktionsförmågan för systemet, ingår istället i underhåll. Se
illustrering av uppdelning mellan drift och underhåll i figur 1 nedan.

Figur 1: Figuren visar uppdelning mellan drift och underhåll enligt standard SS4410505.
Utöver drift och underhåll ingår modifiering i figuren, vilket innebär en åtgärd som
förändrar funktionen för systemet.
Det system som beskrivs på föregående sida kräver underhållsåtgärder. Denna rapport
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fokuserar på flödesmätarna och dess kalibreringsprocesser. För att undersöka om
flödeskalibrering kan anses vara en underhållsåtgärd studeras definitioner av termen
underhåll. I svensk standard SS-EN 13306:2010 presenteras följande definition 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”.
(SS-EN 13306:2010)
Krävd funktion för de aktuella flödesmätarna är att visa tillsatsmedelflöde med maximalt
mätfel ±2%. Ur definitionen ovan framgår att kalibrering av flödesmätare kan ses som en
underhållsåtgärd. Flödeskalibrering syftar till att vidmakthålla eller återställa
mätinstrumentet till ett sådant skick att flödesvisning sker med tillräckligt litet mätfel.
Nedan förklaras begreppet kalibrering ytterligare.
Kalibrering
Kalibrering av mätinstrument innebär att instrumentets mätvärde jämförs med ett
referensvärde, även kallat normal. Referensvärdet erhålls genom mätning med instrument
av känd noggrannhet. Om skillnaden mellan uppmätt värde och referensvärde är större än
det maximalt tillåtna mätfelet är justering av mätaren/förstärkaren nödvändig. Hur stort
mätfel som tillåts bestäms utifrån instrumentets roll i produktionsprocessen. Om ett
instrument är kritiskt ur kvalitets- eller säkerhetssynpunkt krävs noggrann mätning och
tillåten felvisning bör vara liten. Ju mindre toleranser för mätfel desto högre kostnader för
utrustning och kalibrering. Därför bör tillåtet mätfel ej vara mindre än nödvändigt. Vid
justering anpassas mätinstrumentet utifrån referensvärdet, varpå en ny kalibrering utförs
för att kontrollera att justeringen medför önskat resultat. Kalibrering kan ske med portabel
utrustning i fält eller i ackrediterade kalibreringslaboratorier (SWEDAC, u.å a).
Kalibrering av de två flödesmätarna som studeras i denna rapport sker årligen för att
säkerställa att mätfelet inte överstiger ±2%. Noggrann flödesmätning leder till högre
produktkvalitet och riktiga angivelser av koldioxidutsläpp. Resultat från samtliga
kalibreringar sparas i en instrumentdatabas, vilket innebär att kalibreringarna kan granskas
i efterhand. Det är önskvärt att använda spårbar utrustning vid kalibrering. Se avsnitt om
spårbarhet nedan.
Spårbarhet
För att ett mätresultat ska vara spårbart ska det enligt SWEDAC (u.å b) gå att spåra
resultatet tillbaka till en internationell normal. Med normal avses en noggrant kalibrerad
referens, vilken i sin tur har kalibrerats mot en än noggrannare normal.
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Strålsäkerhetsmyndigheten har två
riksmätplatser, där de svenska riksnormalerna finns vilka används som referens vid
kalibrering av mätutrustning. Riksnormalerna kalibreras i sin tur mot internationella
normaler. Exempelvis kalibreras det svenska rikskilot mot den internationella normalen i
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Paris (SWEDAC, u.å b). På detta sett kan ett mätresultat spåras via normaler tillbaka till de
internationella normalerna, som är de referenser med högst noggrannhet. Genom att
samtliga normalers noggrannhet finns angiven kan de spårbara mätresultatens noggrannhet
erhållas.
Kalibrering kan anses vara en underhållsåtgärd. Vilken typ av underhåll
kalibreringsåtgärder utgör studeras i avsnittet nedan, där olika grenar av underhållet
beskrivs.
Olika typer av underhåll
I standarden SS-EN 13306:2010 delas underhåll in i de två grenarna förebyggande
respektive avhjälpande underhåll, enligt figur 2 nedan.

Figur 2: Indelning av termen underhåll enligt svensk standard SS-EN 13306:2010.
Förebyggande underhåll (FU)
Enligt definition i standarden SS-EN 13306:2010 handlar förebyggande underhåll om
underhållsinsatser som utförs innan funktionsfel inträffat i syfte att förebygga fel eller
degradering. Om en flödesmätares mätfel överstiger ±2% inträffar ett funktionsfel. Ju
högre felvisning flödesmätaren har desto svårare att producera produkter med hög kvalitet
och desto osäkrare mätning av koldioxidutsläpp. Det är dock inte alltid uppenbart att ett
funktionsfel inträffat, varför schemalagda kalibreringar är nödvändiga. Denna åtgärd kan
tolkas som förutbestämt, schemalagt förebyggande underhåll. Schemalagt underhåll
innebär att åtgärder utförs vid vissa tidpunkter eller intervall, oberoende av enhetens
tillstånd. Det motsatta gäller vid tillståndsbaserat underhåll där enhetens tillstånd initierar
underhållsåtgärder.
6

Avhjälpande unerhåll (AU)
Avhjälpande underhåll beskrivs i standarden SS-EN 13306:2010 som underhållsåtgärder
avsedda att återställa en enhet till funktionsdugligt skick efter att funktionsfel konstaterats.
Om det vid kalibrering upptäcks att mätfelet är större än tillåtet krävs justering av
instrumentet. Justeringen kan tolkas som en avhjälpande underhållsåtgärd då den sker efter
att ett funktionsfel konstaterats.
Vanligtvis utförs justering direkt efter kalibrering vilket kan tolkas som en akut
underhållsåtgärd. Om flödesmätningens felvisning är marginellt större än den tillåtna
gränsen föreligger funktionsfel, men konsekvenserna av detta är inte så allvarliga att
omgående justering är nödvändig. Justeringen planeras in och kan utföras exempelvis
dagen efter kalibrering. I detta fall utgör justeringen uppskjutet akut underhåll.
Generellt gäller att bedömning av vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga görs
individuellt för respektive system och komponent. Bedömningen görs utifrån vilka
konsekvenser som följer med ett funktionsfel. Innebär fel på en komponent allvarliga
risker måste felet undvikas och förebyggande underhåll kan vara nödvändigt. I annat fall
kan avhjälpande underhåll vara bättre lämpat än förebyggande underhåll. Enligt Vilarinho,
Lopes och Oliveira (2017) är förebyggande underhåll att föredra så länge det minskar
risken för feluppkomst. De menar dock att förebyggande underhållsåtgärder kan leda till
onödigt höga underhållskostnader om åtgärder utförs för ofta. Därför är det nödvändigt att
hitta en optimal balans mellan förebyggande respektive avhjälpande underhållsåtgärder,
något som kan uppnås genom systemnedbrytning, riskanalyser och kostnadskalkyler.

System
I denna rapport förekommer ordet system vid upprepade tillfällen. Enligt definition av
Nissen, Kumar, Schunnesson och Parida (2010) kan ett system förutom komponenter och
maskiner även bestå av metoder och tekniker. Alla ingående delar ska enligt definitionen
samverka med varandra.
Ett system kan således bestå av en mängd delsystem som alla samverkar i exempelvis en
produktionsprocess. Vanliga typer av system är seriekopplade respektive parallellkopplade
system (Nissen et al., 2010), vilka förklaras nedan.
Seriekopplat system
Om systems funktion är beroende av att samtliga komponenter fungerar ses systemet som
seriekopplat. Funktionsfel för en komponent leder till att systemet ej kan utföra krävd
funktion. Figur 3 på sida 8 visar ett seriekopplat system, där funktionen upphör om någon
av de två komponenterna fallerar.
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Figur 3: Illustration av ett seriekopplat system. Om någon av komponent A eller B fallerar
upphör systemets funktion.

Parallellkopplat system (redundant system)
Om systemets funktion däremot inte upphör när en komponent fallerar ses systemet som
parallellkopplat. Figur 4 nedan illustrerar två parallellkopplade komponenter.

Figur 4: Två parallellkopplade komponenter i ett system. Om komponent A fallerar kan
systemets funktions upprätthållas tack vare komponent B eller vice versa.
Parallellkopplade, redundanta system har högre driftsäkerhet än seriekopplade system.
Detta beror på att en eller flera komponenter kan fallera utan att systemets funktion upphör.
De två tillsatsmedelledningarna med tillhörande komponenter kan tolkas som ett system,
där krävd funktion är att leverera ett visst flöde av tillsatsmedel till tanken för malmslurry.
Stora ledningen och lilla ledningen är monterade parallellt och är försedda med varsin
flödesmätare. Detta innebär att viss flödesmätning kan ske även om ett instrument fallerar,
och systemet är till viss del redundant. Behovet av tillsatsmedel varierar beroende på
vilken produkt som för tillfället produceras. Om den aktuella produkten kräver relativt lite
tillsatsmedel kan stora ledningen klara av att leverera tillräcklig mängd även om lilla
ledningens funktion upphör. Detta innebär att lilla ledningen kan anses ha redundans.
Om däremot funktionsfel inträffar på stora ledningen kan lilla ledningen vanligtvis inte
leverera tillräcklig mängd tillsatsmedel, vilket innebär att systemets funktion upphör.
Således finns inte fullständig redundans för stora ledningen.
Den redundans som förekommer för ledningarna är av typen aktiv redundans, vilket
innebär att båda de parallella komponenterna belastas under normal drift. Vid funktionsfel
av en enhet ökar belastningen för den andra enheten (Lindblom & Palm, 2005). Om endast
en enhet belastas under normal drift och en annan redundant enhet tar över driften vid
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funktionsfel förekommer istället det Lindblom och Palm beskriver som passiv redundans.
Redundanta system har således högre driftsäkerhet än seriekopplade system. Vad som
ingår i begreppet driftsäkerhet förklaras nedan.
Driftsäkerhet (RAMS)
Driftsäkerhet är ett vanligt förekommande begrepp inom underhållsteknik. I standarden
SS-EN 13306:2010 framgår att driftsäkerhet handlar om ett systems förmåga att utföra
krävd funktion under specificerade förhållanden med nödvändiga stödfunktioner
tillgängliga. Begreppen inkluderar således inte enbart enhetens funktion utan även
organisationens funktion.
Hög driftsäkerhet är önskvärt i en produktionsprocess då detta möjliggör större andel
produktionstid och få oplanerade stopp i anläggningen. Ett oplanerat stopp i en
produktionsprocess kan leda till olika typer av konsekvenser, exempelvis
produktionsbortfall och försämrad kvalitet. Hög produktionstakt, hög kvalitet, effektiva
underhållsinsatser, säkrare anläggning och mindre miljöpåverkan är positiva effekter av
hög driftsäkerhet menar Johansson (1997). Hög driftsäkerhet för de två flödesmätarna leder
till tillförlitlig flödesmätning vilket resulterar i exakta koldioxidangivelser och hög
produktkvalitet.
Begreppet driftsäkerhet kan indelas i funktionssäkerhet, underhållsmässighet och
underhållssäkerhet, enligt figur 5 nedan.

Figur 5: Driftsäkerhet kan delas in i funktionssäkerhet, underhållsmässighet och
underhållssäkerhet. Källa: SS-EN 13306:2010.
För flödesmätarna i KK4 är samtliga tre grenar av driftsäkerhet relevanta. På sida 10
förklaras kortfattat de olika begreppen och varför detta är intressant information.
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Funktionssäkerhet
Funktionssäkerhet beskrivs i standarden SS-EN 13306:2010 som en enhets förmåga att
utföra krävd funktion vid givna förhållanden och tidsintervall. Detta begrepp fokuserar
således på enhetens funktion och mäts i medeltid mellan fel, MTBF (Mean Time Between
Failure) enligt Johansson (1997). Att flödesmätarna har hög funktionssäkerhet är en
förutsättning för att nå hög driftsäkerhet i systemet.
Underhållsmässighet
Underhållsmässigheten definieras i standarden SS-EN 13306:2010 och kan förenklat
uttryckas som ett mått på hur lätt det är reparera ett inträffat funktionsfel hos en enhet. Hög
underhållsmässighet innebär snabbare reparation. Medelreparationstid MTTR (Mean Time
To Reapair) används således som ett mått för underhållsmässighet (Stenström, 2017).
Då kalibrering av flödesgivare ses som en underhållsåtgärd är underhållsmässigheten
relevant för kalibreringsprocesserna. Faktorer som tidsåtgång, utrustnings- och resursbehov
påverkar underhållsmässigheten för de två studerade kalibreringsmetoderna.
Underhållssäkerhet
I standarden SS-EN 13306:2010 framgår att underhållssäkerhet är organisationens förmåga
att se till att nödvändiga resurser finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det handlar således
om hur effektiv underhållsorganisationen är. Underhållssäkerhet mäts i medelväntetid
(Mean Waiting Time) vilket innebär tiden från att ett fel upptäcks tills dess att reparation
påbörjas.
För flödesmätarna i KK4 är detta begrepp relevant då underhållsorganisationen måste se
till att personal med rätt kompetens finns tillgänglig när kalibrering påbörjas. Vid akuta fel
som innebär att flödesmätarnas visning ifrågasätts kan kalibrering behöva ske som en akut
underhållsåtgärd. Då måste organisationen kunna tillhandahålla rätt resurser med kort
varsel.

2.2 LKAB:S CERTIFIERINGAR
LKAB är certifierade mot kvalitets- och miljöstandarder. I denna rapport ligger stort fokus
på miljö och kvalitet, varför relevanta standarder redovisas i rapporten. Standarderna anger
hur företaget ska arbete inom respektive område och förklaras kortfattat i avsnitt 2.2.1
nedan samt 2.2.2 på sida 11.
2.2.1 KVALITET

LKAB är certifierat enligt internationell kvalitetsstandard ISO 9001:2015. Denna standard
utgör ett ramverk för kvalitetsarbetet i ett företag eller en organisation. För att erhålla
certifikat enligt denna standard krävs ett ledningssystem samt att företaget uppfyller
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standardens uppställda krav.
2.2.2 MILJÖ- OCH ENERGILEDNING

Enligt LKAB (u.å a) har företaget ett miljö- och energiledningssystem vilket integrerats
med kvalitetsledningssystemet. Systemet är certifierat mot ISO 50001:2011 respektive
14001:2015. De olika standarderna förklaras kortfattat nedan.
ISO 14001:2015
Detta är en internationell standard för miljöledningssystem. Certifiering mot denna
standard innebär verktyg för systematiskt miljöarbete i syfte att minska företagets
miljöpåverkan. Utifrån kraven i standarden skapas dokumentation i form av exempelvis
manualer och rutiner som leder till ett effektivt miljöarbete.
ISO 5001:2011
Denna internationella standard för energiledningssystem syftar till att reducera
energianvändningen i ett företag eller organisation (RISE, u.å). Uppbyggnaden av ISO
5001:2011 liknar uppbyggnaden av ISO 14001:2015 varför integrering av systemen
underlättas. Den obligatoriska energikartläggning som alla stora* företag enligt
energieffektiviseringsdirektivet måste utföra kan underlättas av certifiering mot ISO
50001:2011.
*Stora företag innebär enligt RISE (u.å) att företaget bland annat sysselsätter minst 250
personer.

2.3 KALIBRERINGSSTANDARDER
Beroende på vilka kvalitetskrav ett företag har för sina instrument måste kalibrering ske
enligt standardiserade metoder. LKAB:s egen kalibreringsmetod utgår ifrån
europastandarden EN ISO/IEC 17025:2017 vilken gäller som standard för provning och
kalibrering i Sverige.
Denna standard fastställdes i Sverige år 2018 varför beteckningen blir SS-EN ISO/IEC
17025:2018. Standarden anger allmänna kompetenskrav för provnings- och
kalibreringslaboratorier. Standarden omfattar bland annat strukturella, resurs- samt
processkrav. Även allmänna krav för sekretess och opartiskhet ingår.
I resurskrav ingår krav på personal, utrustning och spårbarhet. Processkrav innefattas av
bland annat provtagning, urval och verifiering av metoder samt utvärdering av
mätosäkerhet.
En annan relevant standard är ISO 2975/VII vilken omfattar metoder för kalibrering med
pulshastighetsmetoden. Det externa företag som LKAB anlitat utför kalibrering i enlighet
med denna standard.
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2.4 TILLSATSMEDELFLÖDE I KK4
Rapportens resultat och diskussion utgår ifrån att läsaren förstått tillsatsmedlets
flödesvägar i pelletsverket KK4. Tillsatsmedeltanken innehåller tillsatsmedel som pumpas
via två separata ledningar till slurrytanken, där den blandas med malmslurry. På lilla
ledningen sitter flödesmätare KK410FI668 och på stora ledningen sitter flödesmätare
KK410FI678 vilka mäter flödet av tillsatsmedel.
Beroende på vilken produkt som produceras varierar behovet av tillsatsmedel. Kvotering
av tillsatsmedel sker utifrån flödesmätarnas aktuella mätvärden, samt provtagning. I tanken
för malmslurry där tillsatsmedel tillsätts utförs automatisk provtagning kontinuerligt.
Provtagningen ger resultat av slurryns kemiska egenskaper och kvoteringen kan justeras
utifrån detta.
När pellets av typ KPRS produceras i KK4 körs coatinganläggningen, vilket innebär att en
del av tillsatsmedlet pumpas dit från tillsatsmedeltanken. Vid produktion av KPRS-pellets
förekommer således två flöden av tillsatsmedel, ett till slurrytanken och ett till
coatinganläggningen. Vid produktion av andra pelletsprodukter än KPRS flödar allt
tillsatsmedel via de ledningar flödesmätningen sker på.

2.5 ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTNING
De två flödesmätarna som studeras i rapporten är av typen elektromagnetiska flödesmätare.
Detta innebär att ett magnetfält skapas runt vätskeledningen med hjälp av
elektromagnetiska spolar placerade vinkelrätt mot flödesriktningen. Mellan spolarna flödar
vätskan i mätröret vilket genererar en spänning. Spänningen mäts med två elektroder
placerade i rätt vinkel i förhållande till magnetfältet (Keyence, u.å). Figur 6 på sida 13
illustrerar principen för elektromagnetisk flödesmätning.
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Figur 6: Princip för elektromagnetisk flödesmätning hämtad 2018-05-19 från
https://www.toshiba.co.jp/sis/en/seigyo/find/products/emf_principle_and_feature.htm
Spänningen som genereras när vätskan passerar magnetfältet är proportionell mot flödets
förändringshastighet. Genom att känna till mätrörets innerdiameter, magnetfältets
flödestäthet och den uppmätta spänningen kan flödeshastigheten bestämmas (Keyence, u.å).
Detta sker i en förstärkare som sitter monterad i anslutning till flödesmätaren. Figur 7
nedan visar de förstärkare som sitter monterade i anslutning till de aktuella flödesgivarna i
KK4.

Figur 7: Förstärkare av ABB FSM4000 behandlar de uppmätta spänningarna. Till vänster
i bild syns förstärkare till KK410FI668 och till höger syns förstärkare till KK410FI678.
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För att flödesmätningen fungera tillfredsställande krävs en korrekt placering av mätaren.
Figur 8 visar lämpliga respektive olämpliga placeringar av elektromagnetiska flödesmätare.

Figur 8: Figuren visar möjliga placeringar för elektromagnetiska flödesmätare. Bästa
flödesmätningen erhålls vid lodrät placering med flödesriktning uppåt. Bild hämtad 201805-21 från https://visaya.solutions/article/electromagnetic-flow-meter/
Det är nödvändigt att mätaren placeras nog långt ifrån ledningens närmaste böj. En
tumregel gör gällande att ledningen före flödesmätaren bör vara rak i en sträcka
motsvarande 5 gånger rördiametern. Efter flödesmätaren bör raksträckan vara minst 3
gånger rördiametern (Livelli, 2010). Detta beror enligt Livelli på att det annars finns risk
för att mätröret ej är helt vätskefyllt, vilket kan medföra felmätning. I figur 8 framgår att en
uppåtböj efter horisontell placering är att föredra i syfte att undvika halvfyllda ledningar.

2.6 KALIBRERING ENLIGT PULSHASTIGHETSMETODEN
Det externa företaget IndMeas utför kalibrering av LKAB:s flödesmätare med
pulshastighetsmetoden, i enlighet med standarden ISO 2975/VII.
Vid pulshastighetsmetoden tillsätts ett radioaktivt spårämne i vätskan som ska mätas, vilket
i LKAB:s fall är tillsatsmedelslurry. På utgående ledning från tillsatsmedeltanken ansluts
en anordning som skickar ut spårämnet pulsvis. Spårämnet flödar tillsammans med slurryn
i ledningen och passerar två detektorer vilka mäter tidpunkt för detektion. Avståndet
mellan detektorerna är känt vilket innebär att hastigheten med vilken spårämnet
transporteras kan beräknas. Denna metod kräver att volymen för mätröret är känd, varför
rörets innerdiameter erfordras. (Kuoppamäki, 2006). Figur 9 på sida 15 illustrerar princip
för pulshastighetsmetoden.
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Figur 9: Illustration av pulshastighetmetoden, hämtad 2018-05-04 från
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2574223/Publication%20pdf%20/EN/radioisotope_tracers%20en%20-%20106.pdf?t=1525419734983
Vid beräkning av referensflöde, Qref, användes följande formel:
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Mätrörets innervolym mellan detektorerna
Spårämnets tid från första till andra detektorn
Mätrörets innerdiemeter
Avståndet mellan detektorerna

(Kuoppamäki, 2006)
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2.7 LKAB:S FLÖDESKALIBRERING
Kalibreringsförfarandet kräver två personer och utförs av automationsavdelningen. En
lathund för kalibreringsarbetet finns tillgänglig på arbetsplatsen där arbetsgången beskrivs
punktvis. Lathunden presenteras ej i denna rapport då den innehåller känslig information i
form av servicekoder. Nedan förklaras kalibreringsmetoden utifrån lathunden.
För att kalibrering av flödesmätare KK410FI668 och KK410FI678 ska vara möjlig får ej
coatingpumpar vara i drift, varför pellets av typ KPRS ej kan tillverkas. Vilken produkt
som tillverkas kontrolleras med processoperatör. Inför kalibrering av flödesmätare fyller
processoperatör tillsatsmedelstanken till 90% nivå. Kalibreringsarbetet påbörjas på
morgonen och avslutas på eftermiddagen.
En person går upp på tillsatsmedeltanken och förbereder nivåavläsning. Den andra
personen stannar vid flödesmätarens förstärkare nedanför tanken. Operatören i
kontrollrummet kontaktas och ombeds stänga av omröraren i tillsatsmedeltanken. När
omröraren står stilla avtar turbulensen i tanken och ytan stabiliseras eftersom. Risk för
sedimentering råder då omröraren ej är i drift, varför nivåavläsning måste ske så fort
vätskeytan är tillräckligt stilla. Nivån i tanken mäts med måttband ihopkopplat med en
plastplatta. När nivån bedöms vara tillräckligt stilla sänks plattan ner genom en lucka i
tankens tak och placeras på vätskeytan. Måttbandet spänns så pass att plattan ej lyfts upp i
luften och nivån läses av mot tillsatsmedeltankens tak. Figur 10 visar en bild på
nivåmätningsutrustningen.

Figur 10: Måttband med centimeterskala ansluten med svarta trådar till plastplatta.
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Samtidigt som nivån avläses med måttbandet nollställs flödesmätarens räkneverk.
Kommunikation mellan de två personerna sker med telefon på grund av avstånd och hög
bullernivå. Nivån antecknas varpå operatör kontaktas och omröraren startar. Räkneverket i
förstärkaren mäter volymflödet genom ledningen i vilken tillsatsmedlet flödar och nivån i
tanken sjunker.
På eftermiddagen sker nästa nivåavläsning och flödesmätarens räkneverk läses av vid
samma tidpunkt. Nivåer och volym antecknas. Referensvolym beräknas utifrån uppmätt
nivåskillnad och tankens förhållande i l/mm enligt formel 2:
Volym = (Övre nivå − nedre nivå) ∗ 56,08/1000

(2)

Nivåer i formel 2 anges i millimeter, varför division med 1000 är nödvändig. Förhållandet
56,08 l/mm mättes upp vid den cisternkalibrering som utfördes av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, se avsnitt 2.8. Beräknad referensvolym (input) samt flödesmätarens
uppmätta volym (output) infogas i instrumentdatabasen CMX. Programmet returnerar
aktuellt mätfel av kalibrerad mätpunkt. Om mätfelet understiger ±2% godkänns
kalibreringsresultatet. Vid större mätfel är justering i förstärkaren nödvändig.

2.8 CISTERNKALIBRERING AV TILLSATSMEDELTANK
En cisternkalibrering av tillsatsmedeltanken utfördes 2011-09-29 av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut. Då pumpades vatten genom en kalibrerad mastermätare in i tanken och
nivån mättes vid upprepade tillfällen. Utifrån nivåmätning samt uppmätt vattenflöde
erhölls ett samband mellan nivåförändring och volym.
Mätningar gjordes i spannet 3500 - 9500 mm mätt från tankens botten. För detta område
beräknades ett medelvärde för hur många liter en millimeters nivåförändring motsvarar.
Enligt kalibreringsbevis erhölls värdet 56,08 l/mm. Referensvolym vid LKAB:s
kalibreringsmetod beräknas således utifrån detta medelvärde. Vattentemperaturen vid
cisternkalibrering var 12 ± 1 °C.

2.9 FMEA
Ett mål med rapporten är att identifiera svagheter för LKAB:s kalibreringsmetod. För att
göra detta utförs en FMEA (Failure Mode Effects Analysis). Detta är en feleffektsanalys
som används vid tillförlitlighetsberäkningar. Samtliga funktionsfel som kan uppstå i ett
system, en komponent eller en operation undersöks. Felmod, hur felet visar sig, och
effekterna av respektive fel infogas i en tabell. Felens allvarlighet, sannolikhet samt
upptäckbarhet kvantifieras med värden från 1-10. Detta möjliggör rangordning mellan
samtliga tänkbara fel. Kariksiz & Almaliki (2007) beskriver arbetsgången vid FMEA,
vilken sammanfattas med 9 punkter presenterade på sida 18.
17

1. Möjliga felmoder identifieras. Vilket sätt fel kan uttrycka sig listas med hjälp av
erfarenhet från tidigare uppkomna fel, leverantörsdata, liknande system samt
litteraturstudie.
2. Möjliga feleffekter anges för respektive felmod. Effekter kan vara exempelvis
produktionsbortfall eller kvalitetsförluster. I värsta fall kan personskada eller lagbrott ske.
3. Möjliga felorsaker anges för varje felmod. Felorsaker skulle kunna vara utslitna
komponenter, felaktigt körsätt eller överbelastning.
4. Vidtagna åtgärder för att förhindra feluppkomst anges för respektive fel. I en
processindustri skulle detta kunna vara tillståndskontroll av utrustningen som leder till att
felet upptäcks.
5. Sannolikhet för förekomst uppskattas för varje felmod utifrån tidigare erfarenheter. Ett
värde från 1 till 10 anges, där 1 är lägsta och 10 högsta sannolikheten att felet uppstår. Vid
detta arbete är det viktigt att rådfråga erfaren personal.
6. Allvarlighet bedöms från 1 - 10 där 1 innebär att felet ej leder till allvarliga
konsekvenser medan 10 innebär att felet är extremt allvarligt, exempelvis vid personskada.
7. Upptäckbarhet kvantifieras från 1 - 10 för varje felmod. Värdet 1 innebär låg risk att
felet ej upptäcks innan feluppkomst. Ju högre värde på upptäckbarheten desto svårare att
upptäcka felet innan felmoden är ett faktum.
8. Risktal för varje fel beräknas genom multiplikation av de angivna talen i punkt 5-7.
Utifrån detta rangordnas talen. De felmoder med högst risktal prioriteras i första hand.
9. Rekommenderad åtgärd för att säkerställa att fel ej inträffar anges i denna kolumn.
Åtgärder prioriteras efter risktal.
Figur 11 visar utseendet för en typisk FMEA-blankett.

Figur 11: Exempel på en typisk FMEA-analysblankett. Figuren hämtas 2018-02-20 från
http://frostkonsult.se/fmeamall.htm
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Analysen resulterar i en rangordning av tänkbara fel. Detta är utgångspunkten för de
lösningsförslag som rapporten presenterar. Resultatet av FMEA föranleder vissa mätningar
enligt metod presenterad i kapitel 3. För att analysera spridningen av den mätdata som
erhålls används begreppet standardavvikelse. Se avsnitt 2.10 nedan.

2.10 STANDARDAVVIKELSE
Standardavvikelse är ett spridningsmått som säger något om hur värden ur en population
förhåller sig till medelvärdet. En stor standardavvikelse innebär att värdena har stor
spridning. Vid stickprov ur en population utförs beräkning av standardavvikelse med
formel (3):

(3)

Där

x
x
n

=
=
=

värde
medelvärde för population
antal värden i population

Enligt formel 3 beräknas differensen mellan första värdet och medelvärde varpå
differensen kvadreras. Detta görs för populationens samtliga värden. Summan av de
kvadrerade differenserna beräknas och divideras med (n-1).
I kapitel 4 Resultat finns beräknade standardavvikelser för utförda mätningar. För att
tydliggöra standardavvikelsens betydelse för den mätdata som uppmätts kan en
normalfördelningskurva användas, förutsatt att värdena kan antas vara normalfördelade.
Vid normalfördelning är en populations värden symmetriska kring medelvärdet. En stor del
av värdena befinner sig i närheten av medelvärdet. Ju längre ifrån medelvärdet desto färre
värden (Vännman, 2002). Figur 12 på sida 20 illustrerar utseendet för en
normalfördelningskurva.
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Figur 12: Illustration av standardavvikelse för normalfördelade värden. Bild hämtad
2018-05-15
från
http://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/standarddeviation/.
Som figur 12 illustrerar ligger de flesta värdena samlade kring väntevärdet 𝜇, vilket antas
vara medelvärdet. Det mörkblåa området närmast medelvärdet utgörs av området från -1
till +1 standardavvikelse, där varje standardavvikelse innehåller 34,1% av värdena. Detta
innebär att 68,2% av värdena ligger inom detta område. Nästa blåa fält når från -1 till -2,
respektive +1 till +2 standardavvikelser ifrån medelvärde. Dessa två områden innehåller
vardera 13,6% av alla värden. Genom summering konstateras följande förhållande mellan
andel värden och antal standardavvikelser vid normalfördelning:
Tabell 1: Förhållandet mellan
normalfördelning.
Andel av populationens värden
68,2%
95,4%
99,6%

andel värden och antal standardavvikelser vid
Antal standardavvikelser från medelvärdet
± 1 standardavvikelse [mm]
±2 standardavvikelse [mm]
±3 standardavvikelse [mm]

Genom att beräkna standardavvikelse för mätdata vid stickprovsundersökningar är det
möjligt, vid antagande om normalfördelning, att visa hur stor spridning som kan uppstå.

2.11 TERMISK EXPANSION
För att undersöka om tillsatsmedeltankens innerdiameter förändras vid temperaturförändringar är beräkning av termisk expansion intressant. Termisk expansion innebär att
ett material ökar i längd, volym eller area till följd av en temperaturökning i materialet.
Beräkning av längdutvidgning förekommer i denna rapport och sker med formel 4 på sida
21.
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∆ℓ = ℓ! α ( t ! – t! )
Där

∆ℓ
ℓ!
α
𝑡!
𝑡!

=
=
=
=
=

(4)

Längdutvidgning [m]
Ursprunglig omkrets tank [m]
Utvidgningskoeffecient [°C-1]
Temperatur vid cisternkalibrering [°C]
Temperatur vid normal drift [°C]

Utvidningskoeffecienten α varierar för olika material. Vid beräkning av
tillsatsmedeltankens utvidgning används utvidgningskoeffecienten för olegerat stål: 12 x
10-6 °C-1, som hämtas från Teknikhandboken (u.å). Detta innebär att vid temperaturökning
av 1 °C förlängs stålet med 12 x 10-6 meter.

2.12 BERÖRINGSFRI DIMENSIONS- OCH AVSTÅNDSMÄTNING
Lösningsförslag i denna rapport innefattar olika typer av lasermätning. Principen för
dimensions- och avståndsmätning med hjälp av laserteknik förklaras i detta avsnitt i syfte
att öka förståelsen för rapportens resultat- och diskussionsdel.
Dimensions- och avståndsmätning med laserteknik syftar till att mäta dimensioner för en
konstruktion eller avståndet till ett objekt. Rörledningars innerdiameter kan mätas med
trianguleringsmätning menar Mattias Mattsson, CEO Latronix AB, vid intervju.
Vid triangulering belyses ett objekt med laser. Det reflekterade ljuset träffar en lins belägen
bredvid ljuskällan. Detta innebär att en triangel skapas mellan ljuskälla, mätobjekt och lins.
Reflekterat ljus passerar linsen som samlar ihop ljuset i form av en liten triangel. I spetsen
av denna lilla triangel sitter en detektor som känner av ljusets tyngdpunkt. Den lilla
triangeln mellan lins och detektor är likformig med den stora triangeln mellan ljuskälla,
objekt och detektor. Då detektorn känner av ljusets tyngdpunkt kan avståndet mellan
ljuskälla och objekt beräknas (Ringström & Selin, 1994). Se illustration i figur 13 nedan.

Figur 13: Illustration av trianguleringsprincip. Avståndet till objekt betecknas "L" och
detektorn som mäter ljusets tyngdpunkt betecknas "s". Bild hämtad 2018-05-24 från
https://www.aphys.kth.se/se/education-aphys/undergrad-studies/course-material/kursbokfysik/kapitel-3-laser-och/lasermatteknik-1.527508
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3 Metod
3.1 INTERVJUER
Samtliga intervjuer utformas i enlighet med Intervjuteknik (2014). Ledande frågor undviks
i syfte att skapa en öppen dialog. Intervjuer genomfördes med underhållspersonal,
processoperatörer, driftservicemän, processingenjörer samt ingenjörer vid LKAB:s
forskningsavdelning i Kiruna. Vidare intervjuas personer från externa företag IndMeas och
Latronix AB.

3.2 LITTERATURSTUDIE
Underhållsstandarder samt manualer för de i arbetet förekommande flödesmätarna studeras.
Vidare studeras ett stort antal kalibreringsprotokoll från tidigare utförda kalibreringar för
LKAB:s flödesmätare, cisternkalibreringsprotokollen från SP samt ritningar över
tillsatsmedeltanken.
Sökningar utförs på www.google.se med följande sökord: ABB+FSM4000,
elektromagnetisk+flödesmätning,
electromagnetic+flow+measurement,
FMEA,
IndMeas+flow+calibration, SP+cisternkalibrering.

3.3 KALIBRERING ENLIGT PULSHASTIGHETSMETODEN
Litteraturstudie samt intervju med företaget IndMeas utförs för att förstå principen för
denna kalibreringsmetod. Protokoll från de utförda kalibreringarna studeras. Formel 1 som
används vid beräkning av referensflöde studeras för att hitta svagheter med metoden.
Pulshastighetsmetoden bygger på att tidsskillnaden från det att spårämnet passerar första
och andra sensorn mäts, vilket ger hastigheten för vätskan. Utifrån hastigheten beräknas
volymflödet, vilket anges som referensflöde i kalibreringsprotokollet. För att kunna
beräkna hur variation av mätsträckans innerdiameter påverkar referensflödeshastigheten är
det nödvändigt att känna till spårämnets hastighet som uppmätts vid mätningarna. Hur
hastigheten beräknas framgår i avsnitt 3.3.1.
3.3.1 BERÄKNING AV HASTIGHET

Angiven referensflödeshastighet framgår i kalibreringsprotokollet. Denna är beräknad med
formel 1. Genom omskrivning av ekvationen erhålls ett uttryck för referensflödeshastighet
där hastigheten v ingår som en faktor. Se formel 4 på sida 23.
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Q !"# =
Där A
v

=
=

!
!

=

!∗ !!" ! ∗!
!∗!

=

!∗

!!" !
∗!
!

!

=

! ∗!
!

= A∗v

(4)

Mätrörets tvärsnittsarea [m2]
spårämnets hastighet [m/s]

Hastigheten v löses ut ur 4 vilket ger följande uttryck:
v=

!!"#
!

(5)

Utifrån pulshastighetsmätningens kalibreringsresultat erhålls referensflödet 𝑄!"# . Detta
flöde bygger på beräkningar med den uppskattade innerdiametern 80 mm, vilket innebär
att arean A är 0,08 m. Spårämnets medelhastighet vid kalibrering erhålls genom insättning
av Q respektive A i formel 5. När hastigheten är känd kan tvärsnittsarean varieras i
Microsoft Excel för att se hur denna påverkar flödeshastigheten.

3.3.2 MÄTNING AV INNERDIAMETER

Stora ledningens innerdiameter mäts för att kontrollera om den innerdiameter som används
vid flödesberäkning är korrekt. Vid mätning används ett teleskopiskt stickmått av modell
Limit 5291-8-150. Se figur 14 nedan.

Figur 14: Teleskopiskt stickmått används vid mätning av stora ledningens innerdiamter.
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Stickmåttet består av två återfjädrande mätkolvar. Dessa låses genom att vrida längst ner
på handtaget. Vid mätning av en lednings innerdiameter pressas kolvarna ihop och låses i
infällt läge, varpå stickmåttet förs in i ledningen. Se figur 15 nedan.
.

Figur 15: Stickmåttet låses med kolvarna infällda och förs in i ledningen.
När stickmåttet förs in i ledningen släpps låsningen och kolvarna fjädrar utåt mot
ledningens insida. Stickmåttet centreras och kolvarna låses, varpå de förs ut från ledningen.
Innerdiametern motsvarar avståndet mellan de två kolvarna vilket avläses med skjutmått.
Se figur 16.

Figur 16: Ledningens innerdiameter erhålls genom mätning av avståndet mellan
stickmåttets kolvar.
Mätning utförs med skjutmått av fabrikat SOMET med identifikationsnummer 4S00055
och noggrannhet 0,05 mm.
Proceduren upprepas fyra gånger på vardera sida av ledningen. Vid varje mätning roteras
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stickmåttet cirka 45 grader för att inkludera eventuella ojämnheter orsakade av slurryflödet.
Medelvärdet av de 8 måtten representerar uppmätt innerdiameter.
Den nya innerdiametern infogas i formel för flödesberäkning och ett nytt referensflöde
erhålls. Hur detta påverkar flödesmätarens mätfel undersöks genom insättning av olika
innerdiametrar i Microsoft Excel. Tabeller och grafer erhålls, vilka presenteras i rapportens
resultatdel.
Intervju utförs 2018-04-24 med Mattias Mattsson, CEO vid Latrnonix AB, angående det
pågående arbetet med att ta fram en kundanpassad mätmetod för innerdiameter av LKAB:s
rörledningar.

3.4 LKAB:S METOD FÖR FLÖDESKALIBRERING
För att förstå hur denna metod fungerar utförs en kalibrering enligt befintlig lathund. Detta
är ett viktigt steg för att sedan kunna utföra en riktig FMEA-analys som inte bara innefattar
teoretiskt tänkbara fel utan även rent praktiska svårigheter. Avsnitt 3.4.2 beskriver hur
kalibrering utförs.

3.4.1 UTFÖRANDE AV KALIBRERING

En kalibrering utförs av flödesmätare KK410FI678 tillsammans med personal från
automationsavdelningen. Denna kalibrering sker enligt metod beskriven i befintlig lathund.
För att undersöka om nivåavläsning kan vara personberoende avläses nivån av tre olika
personer. Nivåer antecknas i millimeter och referensvolym beräknas enligt formel 2.
Flödesmätarens uppmätta volym antecknas varpå avvikelsen i % kan beräknas enligt (6):

% Avvikelse =

!""#ä%% !"#$% ! !"#"$"%&'()*+
!"#"$"%&'()*+

∗ 100

(6)

Ovanstående beräkningar görs med de tre personernas uppmätta nivåvärden. Resultatet
indikerar att den befintliga nivåmätningsmetoden är personberoende och vidare tester anses
nödvändiga. Hur tester utförs beskrivs i avsnitt 3.4.3. Innan nivåmätningstester utförs
upprättas en feleffektsanalys, se avsnitt 3.4.2 nedan.

3.4.2 FMEA

Feleffektsanalysen upprättas enligt punkt 1-9 i teoriavsnitt 2.10 FMEA på sida 18. Lathund,
intervju med underhållspersonal och erfarenhet från utförd kalibrering ligger till grund för
de fel som listas i analysen. Det faktum att kalibrering utförs innan FMEA innebär att
praktiska svårigheter med kalibreringsmetoden identifieras och kan således inkluderas i
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analysen. Detta medför en gedigen och mer heltäckande analys.
Värden på sannolikhet och allvarlighet sätts från 1-10. Detta görs utifrån lathund, ritningar,
utförd kalibrering samt intervjuer med underhållspersonal. Upptäckbarheten är den faktor
som upplevs svårast att betygsätta. De fel som medför förändringar i flödesvisning är svåra
att upptäcka innan fel uppstår. Att uppskatta värden på upptäckbarheten skulle kunna leda
till att risktalen ändras och felens prioriteringsordning påverkas. Syftet med analysen är att
hitta svagheter och ta fram åtgärdsförslag som ska förhindra feluppkomst. För samtliga fel
sätts upptäckbarheten till 1 då denna faktor ej anses vara relevant i denna analys.

3.4.3 TEST AV NIVÅMÄTNINGSMETODER

Den befintliga nivåmätningsmetoden utvärderas samtidigt som en ny metod med
laseravståndsmätare testas. Figur 17 nedan visar den laseravståndsmätare som används vid
testet.

Figur 17: Bild av laseravståndsmätare Hilti PD5, hämtad 2018-05-07 från
https://www.hilti.se/m%C3%A4tsystem/laserdistansm%C3%A4tare/r4996#services
I tabell 2 nedan listas relevant teknisk data för produkten.
Tabell
2:
Teknisk
data
för
Hilti
PD5,
hämtad
2018-05-07
https://www.hilti.se/m%C3%A4tsystem/laserdistansm%C3%A4tare/r4996#services
Mätområde
0,25 - 100 m
Noggrannhet
± 1,5 mm
IP-skyddsklass
IP 55 (IEC 529)
Mätfunktioner
Enkel och kontinuerlig mätning

från

För att studera hur personberoende de olika metoderna är väljs tio personer som får utföra
nivåmätningar med respektive metod. Automationstekniker, driftpersonal, en praktikant
samt planerare/beredare av varierande ålder, kön och erfarenhet utför testet.
Från en ovanliggande våning släpps plastplattan ner i en balja med vatten. Se figur 17 på
sida 27.
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Figur 17: Den nya styrolitplattan syns till vänster i bild. I baljan till höger syns den gamla
plastplattan.
Plastplattan är fäst i måttbandet via trådar. När måttbandet sträcks spänns trådarna och
plattan lyfts uppåt. Vid avläsning av nivå ska måttbandet sträckas så pass mycket att
plattan hamnar på vätskeytan, men ej lyfts upp i luften. Plattans konstruktion syns i figur
18.

Figur 18: Den gamla plastplattan flyter ej på vattenytan. Måttbandet är fäst i plattan via
de svarta trådarna.
Varje testperson spänner upp måttbandet och läser av nivån mot betongfundamentet enligt
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figur 19.

Figur 19: Avläsning av måttbandets nivå mot betongfundamentet.
Den uppmätta nivån antecknas varpå plastplattan lyfts ur vattenbaljan och ersätts med den
nya styrolitplattan. Den nya plattan är fäst direkt i måttbandet med hjälp av en
genomgående öglebult. Detta medför en stummare konstruktion och bättre flytförmåga än
plastplattan.
Måttbandets infästning anpassas så att manuell nivåavläsning möjliggörs. Se figur 20 på
sida 29.
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Figur 20: Måttbandets infästning i styrolitplattan justeras så att avståndet från plattan blir
korrekt.
Ett fäste för en laseravståndsmätare tillverkas och placeras på betongfundamentet ovanför
plastbaljan. Se figur 21.

Figur 21: Prototyp till fäste för laseravståndsmätaren.
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Avståndsmätaren placeras i fästet och tejpas fast. Fästet justeras så att laserstrålen blir
lodrät ner mot styrolitplattan. Se figur 22.

Figur 22: Fästet justeras så att laserstrålen träffar plattan vinkelrätt.
Varje testperson mäter avståndet till styrolitplattan med laseravståndsmätaren och värdet
antecknas. Samtliga nivåvärden infogas i Microsoft Excel varpå grafer plottas.
Standardavvikelse för respektive metod beräknas med kommandot "STDEV.S()", vilken
betraktar de 10 mätvärdena som ett stickprov.
Utifrån de värden som erhålls i testet utförs känslighetsberäkningar i Microsoft Excel. De
nivåskillnader som erhölls vid de två senast utförda kalibreringarna av stora respektive lilla
ledningen används som utgångspunkt vid beräkningarna. Nivåerna varieras vilket innebär
att referensvolymerna ändras och således även kalibreringsresultaten. Tabeller utformas
och grafer plottas.

3.4.4 TILLSATSMEDELSTANKENS FÖRHÅLLANDE I L/MM

Det av Statens Tekniska Forskningsinstitut beräknade förhållandet i l/mm mättes vid
vattentemperatur 12 ± 1 °C. Tillsatsmedlets temperatur är högre än den angivna
vattentemperaturen vid cisternkalibreringen, vilket innebär att tankens volym skulle kunna
vara större än den var vid cisternkalibreringstillfället. Därför utförs beräkningar av tankens
termiska expansion. Genomsnittlig vätsketemperatur är nödvändig och beräknas utifrån
den givare som mäter tillsatsmedlets temperatur, KK410TI653.
En trend för temperaturgivarens mätvärde tas fram i styrsystemet ABB 800xA. I samma
trend infogas driftsignaler från pump KK410PG008 och KK410PG009 vilka pumpar
tillsatsmedelslurry till slurrytanken. När ingen av dessa pumpar är i drift sjunker
temperaturen på tillsatsmedelslurryn, varför dessa peroider exkluderas vid beräkning av
medeltemperatur vid normal drift. Detta innebär att olika datumintervall när minst en av
dessa pumpar varit i drift erhålls. Medeltemperatur för varje intervall erhålls i
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trendverktyget i system ABB 800xA. Antal dagar i varje intervall multipliceras med
medeltemperatur i intervallet. Genom att dividera summan för den kolumnen med totala
antalet dagar erhålls medeltemperaturen för hela perioden.
Beräkning av längdutvidgning ∆ℓ sker med formel 4 beskriven i avsnitt 2.11 på sida 21,
samt längdutvidnigningskoeffecienten för olegerat stål: 12 x 10-6 °C-1. Tankens omkrets
efter temperaturökningen, ℓ! , beräknas enligt formel 7:
ℓ! = ℓ! + ∆ℓ

(7)

En ökning av omkretsen innebär en större diameter ∅, vilken beräknas enligt formel 8:
∅=

ℓ!

(8)

!

Den nya arean A beräknas enligt formel 9:
A=π

∅ !
!

(9)

Beräkningar utförs i Microsoft Excel för att undersöka det nya l/mm-förhållandets
inverkan på volym och kalibreringsresultat.
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras resultaten av arbete enligt metoder i föregående kapitel.

4.1 KALIBRERING ENLIGT PULSHASTIGHETSMETODEN
4.1.1 ALLMÄNT OM MÄTMETODEN

Upprepade mätningar, spårbar, kalibrerad mätutrustning samt ISO-certifiering tyder på ett
riktigt kalibreringsförfarande. Volymflödesberäkningar sker med formel 1:

Q !"# =

!
!

=

!∗ !!" ! ∗!
!∗!

(1)

I kalibreringsbeviset framgår att mätsträckan L mellan detektorerna mäts med spårbar laser.
Även utrustningen för tidsmätning är spårbar. Detta gör att mätsträckan L och
tidsskillnaden T i formel 1 antas vara korrekt. Dessa faktorer kan inte LKAB påverka.
Däremot är den tredje ingående parametern, innerdiametern, ej uppmätt med spårbar
utrustning. Då denna är upphöjd i två ger förändringar av innerdiameter relativt stor
påverkan på flödeshastighet.

4.1.2 INNERDIAMETERNS KÄNSLIGHET

I detta avsnitt presentas resultatet av utförda beräkningar av innerdiameterns känslighet. Se
resultat av känslighetsberäkningar för stora ledningen i tabell 3.
Tabell 3: Innerdiameterns inverkan på volymflödet för stora ledningen, KK410FI678.
Tabellen visar vilket mätfel som erhålls om innerdiametern ökar respektive minskar
millimetervis från det angivna värdet 80 mm.
Innerdiameter
[mm]
% Fel
75
12,11
76
9,75
77
7,36
78
4,94
79
2,48
80
0,00
81
-2,52
82
-5,06
83
-7,64
84
-10,25
85
-12,89
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Värdena i tabell 3 på föregående sida presenteras grafiskt i figur 23 nedan.

Innerdiameterns känslighet
stora ledningen KK410FI678
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-10
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Figur 23: Illustration av innerdiameterns känslighet för stora ledningen KK410FI678.
Nedan presenteras ett utdrag från IndMeas kalibreringsbevis för stora ledningen, se figur
24.

Figur 24: Utdrag ur kalibreringsbevis från kalibrering av stora ledningen KK410FI678
enligt pulshastighetsmetoden.
Enligt kalibreringsbeviset har flödesmätare KK410FI678 ett genomsnittligt mätfel på
+3,9% när innerdiametern 80 mm används vid beräkning. Mätningen utförd med stickmått
och skjutmått resulterar i en innerdiameter på 82,93 mm. När flödesberäkning utförs med
detta värde erhålls istället det genomsnittliga mätfelet -3,3%. Innerdiameterns ökning på
2,93 mm medför att mätfelet förändras med 7,2 procentenheter.

33

Lilla ledningen har en angiven innerdiameter på 61,40 mm. Ju mindre innerdiameter
ledningen har desto känsligare blir den vid 1 mm diameterskillnad. Se resultat av
känslighetsberäkningar i tabell 4 nedan.
Tabell 4: Innerdiameterns inverkan på volymflödet för lilla ledningen, KK410FI668.
Tabellen visar vilket mätfel som erhålls om innerdiametern ökar respektive minskar
millimetervis från det angivna värdet 61,40 mm.
Innerdiameter
[mm]
% Fel
56,4
15,62
57,4
12,6
58,4
9,53
59,4
6,41
60,4
3,23
61,4
0
62,4
-3,28
63,4
-6,62
64,4
-10,01
65,4
-13,45
66,4
-16,95
Utifrån tabell 4 plottas graf i figur 25:

Innerdiameterns känslighet
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Figur 25: Illustration av innerdiameterns känslighet för lilla ledningen KK410FI668.
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Nedan presenteras ett utdrag från IndMeas kalibreringsprotokoll för lilla ledningen, se
figur 26.

Figur 26: Utdrag ur kalibreringsbevis från kalibrering av lilla ledningen KK410FI668
enligt pulshastighetsmetoden.

Ingen mätning av lilla ledningens faktiska innerdiameter har utförts då svetsning i plaströr
krävs för att återställa ledningen efter mätning.

4.1.3 MÄTNING AV INNERDIAMETER MED HJÄLP AV LASERTEKNIK

LKAB har skickat ett segment av en rörledning till företaget Latronix AB som ska utföra
tester på ledningen. Röret är på insidan försett med svart gummi, vilket enligt Mattias
Mattsson, CEO Latronix AB, kan försvåra lasermätning då svart yta absorberar en stor
mängd ljus. Tester utförs i nuläget med laser av olika våglängd i syfte att hitta en
fungerande metod.
Enligt de specifikationer LKAB ställt till Latronix AB ska mätningar kunna utföras på
gummifodrade stålrör med en innerdiameter från 150 - 300 mm. De två ledningarna för
tillsatsmedelslurry i KK4 som denna rapport innefattar har angivna innerdiameter på 61,40
respektive 80 mm.
Mattias Mattsson, CEO Latronix AB, menar att LKAB är intresserade av att använda sig
av ett mäthuvud bestående av 6 trianguleringssensorer som infogas i ledningen och mäter i
längsgående riktning. Denna typ av mätning upptäcker inte samtliga eventuella ojämnheter
i rörets inre yta. För att få en heltäckande profil av rörets innanmäte kan istället mätning
ske med hjälp av en roterande spegel som förs in i ledningen. Mätning sker då med samma
trianguleringssensorer men dessa mäter istället mot spegeln. Denna metod tar mindre plats
vid små rördiametrar och ger en mer noggrann mätning av rörets profil enligt Mattsson.
Vilken noggrannhet som kan uppnås vid mätning i de svarta gummiledningarna testas för
närvarande.
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4.2 LKAB:S METOD FÖR FLÖDESKSLIBRERING
4.2.1 FMEA

Resultat från FMEA för LKAB:s kalibreringsmetod presenteras i tabell 5 nedan.

Tabell 5: FMEA-resultat för LKAB:s befintliga kalibreringsmetod.
FMEA Befintlig
kalibreringsmetod

Företag
LKAB
Utförd av:

Albert Björnström, albbjr-5@student.ltu.se

2018.04.11

Risk-tal

Innebörd

0 > 20

Åtgärd ej
nödvändig
Åtgärd
rekomenderad
Åtgärd nödvändig

20 > 40
>40

Operation

Felfunktion
/Risk

Möjliga
orsaker

Nr

1

Beställning
av nivå av
kontrollrum

Felaktigt
förhållande i
l/mm

2

Nollställning
av
flödessumm
a
Avläsning
nivå

Felaktig
volymberäkning

Avläsning
nivå

Fel nivå
avläses

3

4

Fel nivå
avläses

Feleffekter
Konsekvenser

Riskvärdering

Rekommenderade

San
nolik
het

Allva
rligh
et

Uppt
äckb
arhet

Risk-tal

10

4

1

40

3

2

1

6

åtgärder

Startnivån för
kalibrering är
90%. SP:s
cisternkalibrering
är utförd i
spannet 3,5 - 9,5
m vilket
motsvarar ca 30 80%. Detta
innebär att
kalibrering utförs
utanför definierat
område där 56,08
l/mm gäller.
Nollställning sker
ej samtidigt som
avläsning av nivå

Felaktig
flödesberäkn
ing

Kontrollera vad
nivågivaren visar då
nivån i tanken ligger
strax under 9,5 m,
d.v.s. under den av
SP definierade övre
intervallgränsen. Be
operatör hålla den
nivån innan
kalibrering startar.

Låg noggrannhet
måttband (cmskala),
personberoende
metod, plastplatta
kan hamna under
vätskeytan
Ojämn yta, endast
en mätning

Felaktig
flödesberäkn
ing

10

7

1

70

Ny platta i styrolit
samt
laseravståndsmätning.

Felaktig
flödesberäkn

8

5

1

40

Upprepade
mätningar, minst 5st
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ing
5

Avläsning
nivå

Nedre nivå
kan ej läsas av

Omrörare i
vägen, lucka för
nära omrörare
Måttband ej
förankrat

6

Avläsning
nivå

Tappa ner
måttband och
platta i tank

7

Avläsning
nivå

Ramla ner i
tank

Ingen
skyddsanordning
används vid
kalibrering

8

Volymberäk
ning

Felaktig
beräkning

9

Volymberäk
nig

Felaktig
formel

Felaktigt angivna
siffror i formel
för
volymberäkning,
handhavandefel.
Cisternkalibrering
utförd med kallt
vatten, skillnad
mot varm slurry?

per nivå.

Felaktig
flödesberäkn
ing
Lång ståtid
för omrörare
=> sedimentering,
processkritiskt
Personskada
/dödsfall,
ståtid för
omrörare =>
sedimentering,
processkritiskt
Felaktig
flödesberäkn
ing

5

7

1
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Ny lucka närmare
tankvägg.

2

10

1

20

Säkerhetslina på
utrustning som
används vid
nivåmätning och
avläsning.

2

10

1

20

Installera
skyddsräcke runt den
nya luckan.

2

10

1

20

Förenkla
volymberäkning med
Excel-mall.

Större area i
tank, högre
tal på l/mm

8

4

1

32

Beräkna
temperaturökningens
inverkan på tankens
termiska utvidning.
Ev. korregering av
formel.

4.2.2 KALIBRERING INOM UPPMÄTT NIVÅINTERVALL

I kalibreringsbeviset från cisternkalibreringen framgår att kalibreringen innefattar området
mellan 3500 - 9500 mm mätt från tankens botten. LKAB:s lathund anger att tanken ska
vara 90% full då kalibrering startar. Detta innebär att en del av volymen som ingår i
kalibreringen ligger utanför det i cisternkalibreringen definierade området. Det beräknade
förhållandet 56,08 l/mm gäller således inte. Figur 27 på sida 38 illustrerar definierat
område.
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Figur 27: Tillsatsmedeltanken och dess omrörare. Den blå rektangeln illustrerar det
område för vilken cisternkalibreringen gäller. Det rödmarkerade området illustrerar typisk
volymminskning vid kalibrering.
För att förhållandet 56,08 l/mm ska gälla krävs att den första nivåavläsningen sker då nivån
understiger 9500 mm mätt från tankens botten, vilket motsvarar ca. 80% nivå. Utifrån
tankens konstruktion kan en relativt konstant nivåminskning antas ske vid utpumpning av
tillsatsmedelslurry.
Enligt figur 27 innefattar den blå rektangeln omrörararmar på två nivåer. Vid dessa nivåer,
4170 mm respektive 7270 mm fån botten, utgörs en större del av tankens tvärsnittsarea av
omrörardelar. Detta medför snabbare nivåminskning vid dessa nivåer. Resultatet från
cisternkalibreringen är ett medelvärde som inkluderar båda de omrörarna. Därför bör
kalibrering fortsättningsvis ske mellan 9500 och 3500 mm mätt från botten av tanken.
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4.2.3 TEST AV NIVÅMÄTNINGSMETODER

Resultat av nivåmätningstest presenteras i tabell 6 nedan.
Tabell 6: Resultat av nivåmätningstest.
Testperson
Måttband
nr.
[mm]
1
6992
2
6992
3
7006
4
6994
5
7044
6
7003
7
7017
8
6986
9
7001
10
6991
Medelvärde
Standardavvikelse
Högsta värde
Lägsta värde
Största differens

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

7002,6
17,14
7044
6986
58

Laseravståndsmätare Hilti PD5
[mm]
7016
7016
7017
7017
7017
7017
7018
7018
7018
7018
7017,2
0,79
7018
7016
2

När olika personer läser av övre nivå antas nivåvärdet vara normalfördelat där väntevärdet
𝜇 är korrekt nivå. Detsamma gäller för den nedre nivån. Detta antagande medför att när
olika personer utför nivåavläsning av en nivå kommer resultatet variera som tabell 7 nedan
visar.
Tabell 7: Tabellen visar hur avläst nivå varierar för olika personer, vid antagande om
normalfördelning.
Måttband Hilti PD5
68,2% av ± 1 standardavvikelse
värdena
[mm]
𝜇 ± 17,14
𝜇 ± 0,79
95,4% av ±2 standardavvikelse
värdena
[mm]
𝜇 ± 34,28
𝜇 ± 1,58
99,6% av ±3 standardavvikelse
värdena
[mm]
𝜇 ±51,42
𝜇 ± 2,37
Utifrån tabell 7 plottas graf för måttbandsvärden respektive värden uppmätta med
laseravståndsmätare. Se figur 28 på sida 40.
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Uppmätt nivå [mm]

Nivåmätningstest
7100
7080
7060
7040
7020
7000
6980
6960
6940
6920
6900

Måttband
Hilti PD5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Testperson

Figur 28: Illustration av hur de 10 personernas måttavläsning varierar vid användning av
måttband respektive laseravståndsmätare Hilti PD5. Notera att skalan på Y-axeln ej börjar
på 0 och endast omfattar 200 mm.
Vid den senast utförda kalibreringen av stora ledningen sänktes nivån 3960 mm. För lilla
ledningens senaste kalibrering var motsvarande sänkning 3870 mm då nivåskillnad mellan
övre och nedre nivå beräknas. Medelvärdet av dessa nivåsänkningar är 3915 mm, vilket
används som referens vid beräkning av hur nivåavläsningsfel påverkar kalibreringsresultat.
Resultatet presenteras i tabell 8 nedan. I kolumnen "Volym enl. flödesmätare" anges
volymen beräknad med befintlig formel samt medelnivåsänkningen 3915 mm. I kolumnen
"Referensvolym" beräknas volymen med samma formel, men vid olika nivåsänkningar.
Hur dessa nivåsänkningar förhåller sig till medelvärdet 3915 mm framgår i första
kolumnen "Avläsningsfel". När avläsningsfel uppstår enligt kolumnen längst till vänster
leder detta till ett kalibreringsresultat som visar ett mätfel enligt kolumnen längst till höger.
Notera att avläsningsfel i tabellen avser hur många millimeter nivåsänkningen mellan övre
och nedre nivå avviker från korrekt värde, och inte vilket mätfel som uppstår vid en
nivåavläsning.
Tabell 8: Tabell över hur kalibreringsresultatet påverkas vid avläsningsfel.
Avläsnings- Uppmätt
ReferensVolym enl.
Mätfel
fel [mm]
nivåsänkning [mm] volym [m3]
flödesmätare [m3] [%]
-100
3815
213,95
219,55
2,62
-80
3835
215,07
219,55
2,09
-60
3855
216,19
219,55
1,56
-40
3875
217,31
219,55
1,03
-20
3895
218,43
219,55
0,51
0
3915
219,55
219,55
0,00
20
3935
220,67
219,55
-0,51
40
3955
221,80
219,55
-1,01
60
3975
222,92
219,55
-1,51
40

80
100

3995
4015

224,04
225,16

219,55
219,55

-2,00
-2,49

Utifrån tabell 8 plottas grafen i figur 29.

Nivåavläsningens inverkan på kalibreringsresultat
4,00
3,00

1,00
105

95

85

75

65

55

45

35

25

15

5

-5

-15

-25

-35

-45

-55

-65

-75

-85

-1,00

-95

0,00
-105

Mätfel [%]

2,00

-2,00
-3,00

Avläsningsfel [mm]

Figur 29: Illustration över hur avläsningsfel påverkar kalibreringsresultat. Vid
referensnivån 3915 mm är avläsningsfelet 0%.

4.2.4 LASERAVSTÅNDSMÄTARE HILTI PD5

Laseravståndsmätaren Hilti PD5 kan skickas till Hilti för kalibrering där verktyget testas
mot angiven noggrannhet. Om nödvändigt utförs justering innan verktyget sänds tillbaka
tillsammans med ett kalibreringsbevis (Hilti, u.å) På detta sätt säkerställer LKAB att
nivåmätningen håller sig inom godkända toleransgränser.
Hilti är liksom LKAB certifierade enligt ISO 9001. Deras verifieringsprocess är dock inte
ackriditerad enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018 eller andra certifierings-standrader (Hilti,
u.å).
Verktygets funktion kontinuerlig mätning innebär att verktyget mäter avståndet
kontinuerligt och värdet visas i displayen. Vid mätning i tillsatsmedeltanken kan
kontinuerlig mätning aktiveras och 5 nivåvärden antecknas. Då vätskeytan i tanken ej är
helt stilla vid avläsning sker en viss variation av nivån, varför upprepade avståndsvärden
anses nödvändiga.
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4.2.5 BERÄKNINGSMALL I MICROSOFT EXCEL

En mall för volymberäkning tas fram i Microsoft Excel för att underlätta
kalibreringsförfarandet samt minimera risk för felberäkning. I de gula cellerna anges 5
uppmätta avståndsvärden för övre nivå respektive 5 värden för nedre nivå. Medelvärden
beräknas utifrån de båda mätserierna vilka används vid bestämning av nivåskillnad under
tömningsprocessen. Nivåskillnaden presenteras och används i formeln för volymberäkning.
Beräknad volym erhålls i ruta A15 som figur 30 nedan visar.

Figur 30: Urklipp ur mallen för volymberäkning.

4.2.6 TILLSATSMEDELTANKENS FÖRHÅLLANDE I L/MM

Medeltemperatur för samtliga intervall med stabil process från och med 25 juni 2017 fram
till rapportens författande presenteras i tabell 9 nedan. Längst ner presenteras ett
medelvärde för hela perioden.
Tabell 9: Genomsnittlig temperatur för tillsatsmedelslurry från 2017-06-25 till 2018-05-15.
Intervall
Intervall
Antal Medeltemp. Medeltemperatur
start
slut
dagar [°C]
* Antal dagar
2017-06-25 2017-07-25
30
39
1170
2017-08-12 2017-10-01
50
37
1850
2017-10-05 2017-11-18
44
35
1540
2017-11-30 2017-12-24
24
34
816
2018-01-03 2018-02-01
29
33
957
2018-02-06 2018-02-12
6
31
186
2018-02-12 2018-02-28
16
34
544
2018-03-04 2018-03-14
10
34
340
2018-03-16 2018-03-28
12
35
420
42

2018-04-07
2018-04-18
2018-04-27

2018-04-13
2018-04-24
2018-05-15
SUMMA

6
6
18
251

33
33
35

198
198
630
8849

Medeltemp [°C]

35,3

Tabell 9 visar att medeltemperaturen varit 35,3 °C vid normal drift. Ett antagande görs om
att tankväggen uppnår samma temperatur som den strömmande tillsatsmedelslurryn.
Cisternkalibreringen utfördes vid 12 °C, varför en temperaturökning på 23,3 °C används
vid beräkning av tankens termiska expansion.
Den termiska expansionen innebär att tankens omkrets ökar med 0,00742 m, vilket medför
en större innervolym. Tabell 10 visar resultat av beräkning av termisk expansion.
Tabell 10: Resultat av beräkningar av termisk expansion.
Omkrets tillsatsmedeltank [m]
Förhållande l/mm
Referensvolym utifrån
medelnivåskillnad* [m^3]

Utan hänsyn till termisk
expansion
26,548
56,08

Med hänsyn till termisk
expansion
26,555
56,12

219,553

219,697

*Medelnivåskillnad är 3915 mm och utgörs av medelvärdet av nivåskillnaderna vid de två
senast utförda kalibreringarna av respektive flödesmätare.
Enligt tabell 10 erhålls 0,144 kubikmeter större referensvolym vid beräkning då hänsyn tas
till termisk expansion. Detta innebär en volymökning på 0,0657%. Den senast utförda
kalibreringen för stora respektive lilla ledningen räknas om med faktorn 56,12 istället för
56,08 och följande resultat erhålls. Se tabell 11.
Tabell 11: Tabellen visar hur resultatet av den senast utförda kalibreringen för respektive
flödesmätare påverkas då referensvolymen beräknas med den nya faktorn 56,12.
Nivåskillnad [mm]
Volym enl. flödesmätare [m3]
Referensvolym enl. gammal formel [m3]
Referensvolym enl. ny formel [m3]
Mätfel enl. gammal formel [%]
Mätfel enl. ny formel [%]

Stora ledningen
KK410FI678
3870
221
217,03
217,18
1,83
1,76

Lilla ledningen
KK410FI668
3960
223,35
222,08
222,24
0,573
0,502

För båda flödesmätarna sjunker mätfelet ca. 0,07 procentenheter när hänsyn tas till
tillsatsmedeltankens termiska expansion.
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5 Diskussion
I detta kapitel sker tolkning och värdering av rapportens resultat. Resultaten diskuteras
utifrån teori i kapitel 2 och jämförs med uppställda mål och frågeställningar.

5.1 TOLKNING OCH VÄRDERING AV RESULTATEN
Certifiering mot standarden ISO 14001 innebär bland annat att företaget ska arbeta med att
ta fram rutiner och dokument för olika arbetsmoment. Denna rapport bidrar till förbättrade
kalibreringsmetoder. Utifrån de föreslagna åtgärderna kan lathundar uppdateras och
kvaliteten på rutiner och dokument höjs. Arbetet ligger således i linje med standarden.
Kalibrering av flödesmätare ingår i det förebyggande underhållet som en förutbestämd,
schemalagd underhållsåtgärd. I denna rapport beskrivs flödesmätarnas krävda funktion
som visning av tillsatsmedelflöde med högst ±2% mätfel. Då maximalt tillåtet mätfel
överstigs uppstår ett funktionsfel.
Om ett funktionsfel upptäcks vid kalibrering utförs justering av flödesmätaren, vilket enligt
standard SS-EN 13306:2010 kan tolkas som en avhjälpande underhållsåtgärd. Utförs
justeringen direkt ses detta som en akut underhållsåtgärd. Utförs justeringen vid ett senare
tillfälle tolkas detta istället som uppskjutet avhjälpande underhåll.
Detta synssätt bygger på att funktionsfel uppstår då maximalt tillåtet mätfel uppstår. Om
krävd funktion skulle omdefinieras till att ej innefatta maximalt mätfel skulle indelningen
av underhållsåtgärderna se annorlunda ut. Om krävd funktion definieras som att endast
visa flöde av tillsatsmedel skulle mätfel ej uppstå trots stora avvikelser. För att ett
funktionsfel då skulle uppstå krävs att flödesmätningen upphör helt. Detta innebär att både
kalibrering och justering skulle utgöra förebyggande underhåll såvida flödesmätarnas har
visning. Indelning av förebyggande underhåll och akut underhåll beror således på vilken
krävd funktion systemet har.
Vilka komponenter och processer som ska ingå i det system som studeras är heller inte
alltid uppenbart. I denna rapport tolkas de komponenter som ingår i
tillsatsmedeldoseringen som ett system, vilket ingår som ett delsystem i pelletsverket. Hur
systemet avgränsas är av stor vikt för hur underhållsåtgärder tolkas. Om hela pelletsverket
ses som ett system skulle krävd funktion kunna innebära att producera pellets. Felaktig
eller utebliven mätning av tillsatsmedel skulle i sådana fall inte leda till några funktionsfel
och därför skulle allt underhåll av dessa ses som förebyggande. Detta resonemang visar att
hur system och krävd funktion definieras avgör tolkning av underhållsåtgärder.
Kvotering av tillsatsmedel bygger på flödesmätarnas värden. Provtagningen som sker i
tillsatsmedeltanken ger värden på de kemiska egenskaperna hos slurryn, och operatören
kan justera kvoteringen efter detta. Reglering sker då till viss del manuellt beroende på
operatörens justeringar. Om justeringarna lyckas kan slutproduktens kvalitet kan
säkerställas trots felaktig flödesvisning. Vid produktbyte är det extra viktigt att
flödesmätarna visar rätt för att kvoteringen ska fungera. Om flödesvisningen har stor
avvikelse är manuell justering svår vilket kan leda till kasserade produkter på grund av låg
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kvalitet.
Detta resonemang innebär att kvalitetssänkning på grund av felaktig flödesvisning till viss
del kan reduceras genom handpåläggning av operatör. Utöver säkerställning av
produktkvalitet syftar arbetet till att möjliggöra korrekta koldioxidangivelser. Detta är ej
möjligt vid avvikande flödesmätning, varför bra kalibreringsmetoder är nödvändiga.
För att uppnå en hög driftsäkerhet i anläggningen är det viktigt att samtliga delar av
begreppet RAMS beaktas. I detta arbete ligger störst fokus på de två första grenarna
funktionssäkerhet och underhållsmässighet. I funktionssäkerhet ingår att flödesmätarnas
mätning ska fungera inom angivna toleranser, vilket är syftet med de kalibreringar som
utförs. Underhållsmässigheten beskriver hur lätt underhåll kan se. Detta diskuteras vidare
för respektive kalibreringsmetod i avsnitt 5.1.1 respektive 5.1.2. Den tredje delen av
driftsäkerhet som handlar om underhållssäkerhet studeras inte närmare i rapporten. Det
konstateras dock att det finns två automationstekniker i anläggningen dygnet runt som kan
utföra kalibrering enligt lathund om funktionsfel misstänks. All utrustning samt lathund
finns tillgänglig på arbetsplatsen och väntetiden innan åtgärd kan ske bedöms därför vara
rimlig.

5.1.1 KALIBRERING ENLIGT PULSHASTIGHETSMETODEN

Mätningar utfördes på horisontellt orienterade ledningar placerade uppe på slurrytanken.
Svag nedåtlutning förekommer på ledningarna innan de når området där sensorerna
placerades. Efter mätsträckan saknas uppåtböj på ledningen. Detta innebär att risk finns för
att ledningarna ej var helt vätskefyllda vid kalibreringstillfället. Enligt Mika Suokas, senior
measurement enigineer vid IndMeas, bör detta ej påverka resultatet nämvärt. Däremot
menar Mikael Wågström, underhållsingenjör LKAB, att det ej kan säkerställas att röret vid
kalibrering var 100% vätskefyllt vilket kan påverka mätresultatet. Enligt Wågström kan
horisontella ledningar även medföra att tillsatsmedelslurry sedimenterar, vilket innebär att
innerdiameter kan påverkas. Ett felaktigt referensflöde skulle innebära en försämrad
funktionssäkerhet för flödesmätarna vilket påverkar driftsäkerheten för
tillsatsmedeldoseringen och i värsta fall även kvaliteten på slutprodukten. Då funktionen
för pelletsverket är att producera pellets med godkänd kvalitet innebär kvalitetsavvikelser
en försämrad driftsäkerhet för hela anläggningen.
Stora ledningen består av en räfflad gummiledning. Vid mätning av innerdiameter erhålls
olika värden beroende på om mätning sker på en "topp" eller "dal" inuti ledningen. De
mätningar som utfördes av stora ledningen resulterade i ett medelvärde. Mätning skedde
vid ändarna av ledningen trots att mätsensorerna satt längre in på ledningen. Vilken
innerdiameter som råder på själva mätsträckan är ovisst. För att möjliggöra beräkningar
görs ett antagande om att ledningens innerdiameter är konstant från ände till ände.
Innerdiametern för en gummiledning påverkas även av gummits sträckning enligt Mikael
Wågström, underhållsingenjör LKAB. Då resultatet varierar kraftigt vid förändring av
innerdiameter konstateras sammantaget att pulshastighetsmetoden är olämplig på denna
typ av ledning. Lilla ledningen består av plast och kan därför mätas med högre
noggrannhet än stora ledningen. Dock är placeringen likvärdig för lilla ledningen vilket
innebär att det ej kan säkerställas att ledningen varit 100% vätskefylld vid kalibrering.
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Enligt tabell 3 och 4 i avsnitt 4.1.2 leder en millimeters förändring av innerdiameter för
stora ledningen till ett mätfel på ca. ±2,5%. För lilla ledningen blir felet än större, ca.
±3,3%. När kalibreringsresultat för stora ledningen räknades om med uppmätt
innerdiameter, en ökning på 2,93 mm, förändrades mätfelet med 7,2 procentenheter. Detta
visar hur känslig pulshastighetsmetoden är för avvikelse av innerdiameter.
Ett mål med rapporten är att beskriva hur LKAB kan skapa bättre förutsättningar för
kalibrering med pulshastighetsmetoden. Kalibrering ses som en underhållsåtgärd, vilket
innebär att förbättrade förutsättningar för pulshastighetsmetoden kan tolkas som förbättrad
underhållsmässighet. Rapporten besvarar på vilket sätt LKAB kan öka
underhållsmässigheten för underhållsåtgärden kalibrering.
Då LKAB inte känner till exakt innerdiameter för stora eller lilla ledningen
rekommenderas att pulshastighetsmetoden ej ska ligga till grund för justering av
flödesmätare i dagsläget. För att denna kalibreringsmetod ska kunna användas och vara
tillförlitlig krävs ombyggnation av ledningarna. Ledningarna bör förses med vertikala
stålrör med nog lång raksträcka för att kriterierna beskrivna i avsnitt 2.5 uppfylls. Exakt
innerdiameter måste mätas före kalibrering.
Särskilda mätrör som endast används vid kalibreringstillfället skulle kunna tillverkas.
Innerdiameter för dessa kan mätas med tillräcklig noggrannhet i verkstadsmiljö, förutsatt
att utrustning för detta kan erhållas av Latronix AB. Vid normal drift sitter ett rör på
ledningen, och innan kalibrering påbörjas sätts det uppmätta kalibreringsröret in.
Kalibreringsröret bör vara av samma mått som det befintliga röret för att förhållandena ska
vara likvärdiga vid kalibrering som vid normal drift. LKAB:s syfte med att låta Latronix
AB ta fram en mätmetod för innerdiameter är att noggrant kunna mäta innerdiameter för ett
flertal olika ledningar placerade på olika ställen i produktionsprocessen.
I dagsläget arbetar Latronix AB efter den specifikation på 150-300 mm innerdiameter som
LKAB angett. De tester som utförs med stålrör försett med innanmäte av svart gummi är
således ej relevant för de två ledningarna som studeras i denna rapport. Om LKAB vill
kunna mäta även dessa ledningar måste specifikationen ändras till att omfatta även mindre
ledningar.
Mattias Mattsson, CEO Latronix AB, förklarar att lasermätning med roterande spegel är att
föredra vid små rördiametrar. LKAB vill hellre använda sig av ett mäthuvud bestående av
sensorer som mäter längs ledningen enligt Mattsson. Det är viktigt att LKAB fortsätter
dialogen med Latronix AB och specificerar vilka rör mätning ska kunna ske i för att
undvika missförstånd och onödiga tester.
IndMeas kalibreringsmetod är certifierad enligt ISO-standard för pulshastighetsmetoden.
Detta ställer krav på utrustning, metod och personal. Utrustningen är spårbar och kan
spåras tillbaka till de internationella normalerna. Enligt kalibreringsbevis uppskattas
mätosäkerheten till ca. ±2,7% vid varje kalibreringstillfälle. Detta värde innebär att
metoden är relativt osäker, då LKAB kräver att flödesvisningen ej får avvika mer är 2%.
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5.1.2 LKAB:S METOD FÖR FLÖDESKALIBRERING

I dagsläget utförs kalibreringar utanför det av SP definierade området. Det rekommenderas
att första avläsning sker då nivån understiger 9500 millimeter mätt från
tillsatsmedelstankens botten, och avslutas precis ovanför 3500 millimeters nivå. Det
innebär att hela kalibreringen skulle omfatta i princip hela mätområdet där SP:s
medelvärde 56,08 l/mm gäller. Beräkningar i Microsoft Excel visar att ju större
nivåskillnad och således även referensvolym, desto mindre inverkan ger fel vid
nivåavläsning på kalibreringsresultatet. Då hela det cisternkalibrerade området används
erhålls en referensvolym på ca. 336,5 kubikmeter vilket är en ökning med ca. 117
kubikmeter från medelvärdet av de senast beräknade referensnivåerna.
Den lucka som finns idag är placerad nära omrörarens axel, vilket kan försvåra
nivåavläsning. Någon av omrörararmarna kan hamna i vägen för plastplattan och
nivåavläsning kan då ej ske. För att åstadkomma en bättre underhållsmässighet
rekommenderas att en ny lucka placeras närmare tankväggen. Luckan bör även förses med
skyddsräcke för att undvika risk för att falla ner i tanken.
Vid avläsning av en nivå antecknas endast ett värde enligt nuvarande metod. Då en viss
turbulens förekommer på vätskeytan kan denna nivåavläsning avvika från korrekt
medelvärde. Genom att utföra upprepade mätningar och beräkna medelvärdet av dessa kan
en mer korrekt nivåavläsning ske. Sedimenteringsrisken till följd av stillastående omrörare
begränsar antal möjliga nivåavläsningar. Sedimentering skulle orsaka omfattande
driftstörningar och försämrad funktionssäkerhet. Därför rekommenderas att fem
avläsningar sker vid respektive nivå.
De fem avläsningarna underlättas med hjälp av laseravståndsmätaren. Tester visar att
avståndsmätare Hilti PD5 ej anses vara personberoende. Största differens vid nivåtestet
blev 2 millimeter. Genom att studera grafen i figur 28 konstateras att avståndet förefaller
öka allt eftersom test utförs. En trolig orsak till detta är att vattennivån i plastbaljan sjunker
något varje gång plattan lyfts ut ur baljan. Vid ett tillfälle syntes att vatten följde med
plastplattan. Angiven mätosäkerhet för laseravståndsmätare Hilti PD5 är ±1,5 mm. Trots
trolig nivåsänkning till följd av upprepade i- och urlyftningar av plattorna blev största
differens vid nivåmätning 2 mm. Enligt tabell 1 i avsnitt 2.9 borde 95,4% av mätvärdena
hamna inom ±1,58 mm från korrekt nivå. För att täcka in 99,6% av värdena blir
avvikelsen ±2,37 mm. Att nivån sjunkit på grund av att vatten försvunnit från baljan
medför en något större standardavvikelse för laseravståndsmätaren. Sammantaget leder
nivåtestet till att angiven noggrannhet för Hilti PD5 antas vara riktig.
Hilti erbjuder kalibrering av mätutrustningen och justerar om nödvändigt avståndsmätaren
innan den skickas tillbaka tillsammans med ett kalibreringsbevis. Genom att skicka in
avståndsmätaren för kalibrering årligen, helst innan flödeskalibrering äger rum, säkerställer
LKAB att avståndsmätaren ligger inom angiven noggrannhet. Då nivåmätning med
centimeterskala tidigare skett är detta en klar förbättring av noggrannhet. Hilti är dock inte
certifierade mot standarden för provning och SS-EN ISO/IEC 17025:2018. LKAB måste ta
ställning till huruvida deras kvalitetspolicy tillåter detta eller ej. Om spårbar utrustning
enligt denna standard krävs finns det andra alternativ för nivåmätning, såsom spårbart
måttband med millimeterskala. En icke personberoende metod med hög repeterbarhet
måste i sådana fall tas fram, vilket kräver liknande tester som utförts i detta arbete.
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Nivåmätningstestet av måttbandet visar att metoden är personberoende. Även om nivån i
vattenbaljan sjunkit någon under testets gång syns en tydlig variation mellan personer. Inga
slutsatser kan dras vad gäller kön, ålder eller erfarenhet av nivåavläsning.
Kalibrering av flödesmätare tar en arbetsdag att utföra. Det ställs inga krav på att
nivåavläsning av övre och nedre nivå måste ske av samma person. Om övre nivå läses av
en person och nedre nivå av en annan kan detta i värsta tänkbara fall innebära ett
avläsningsfel på 2*51,42 mm enligt tabell 7 i avsnitt 4.2.3. Detta medför att maximalt fel
för uppmätt nivåskillnad teoretiskt skulle kunna vara ± 102,84 mm. Detta kan jämföras
med avståndsmätarens maximala fel som enligt samma tabell skulle kunna bli 2*2,37 mm
per nivå, vilket resulterar i maximalt nivåskillnadsfel på ± 4,72 mm. Inga krav på
utbildning föreligger för att utföra kalibrering. Sammanfattningsvis konstateras att det ej
kan uteslutas att nivåavläsning varierar med befintlig metod.
Fästet för laseravståndsmätaren som används vid test är en prototyp. Ett liknande fäste bör
tillverkas och fästas permanent vid den nya luckan på tillsatsmedeltanken. För att undvika
att tappa ner avståndsmätaren i tanken bör en säkerhetslina användas. Prototypen är
försedd med ett hål där en karbinhake kan fästas. Denna lösning rekommenderas även för
de permanenta fästet.
Om avståndsmätaren mäter snett förändras kalibreringsresultatet, varför fästet måste
anpassas för lodrät nivåmätning. Avståndsmätaren placeras i fästet och justering utförs vid
tom tank med hjälp av lodning. När nivåmätaren mäter vinkelrätt mot plattan svetsas fästet
fast. En låsmekanism som fixerar avståndsmätaren i hållaren bör tillverkas. Det är viktigt
att underhållsmässigheten tas i beaktande vid placering av avståndsmätarens fäste.
Placering bör ske på lämplig höjd med displayen väl synlig.
Vid nivåmätning rekommenderas att den nya styrolitplattan används. Denna flyter bättre
och har en stummare konstruktion. Enligt Mattias Mattsson, CEO Latronix AB, ger vit
matt yta vanligtvis högst noggrannhet vid trianguleringsmätning med laser. Därför
rekommenderas att plattan förses med en slätare, vit yta på ovansidan. Måttbandet är fäst
via öglebulten så att manuell nivåläsning ska ge liknande resultat som avståndsmätaren.
När avläsning med Hilti PD5 görs rekommenderas att nivån även kontrolleras med
måttband. Om ett värde skulle avvika kraftigt från måttbandets värde upptäcks detta snabbt.
I kalibreringsbeviset från cisternkalibreringen anges en noggrannhet på ±0,5% till följd av
mätosäkerhet samt tankens olinjäritet. All mätutrustning Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut använt sig av är spårbar till de svenska riksmätplatserna för bland annat
volym och längd. Kalibreringen anses vara tillräckligt noggrann för att verka som
referensvolym vid flödeskalibrering. Beräkningar av termisk expansion gör dock gällande
att faktorn 56,08 l/mm kan behöva justeras uppåt. Då tankväggens temperatur antas vara
densamma som tillsatsmedelslurryn är den nya faktorn 56,12 l/mm det högsta möjliga
volym-nivå-förhållandet.
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5.2 RELEVANS
Denna rapport avgränsades till att omfatta de två flödesmätarna KK410FI668 och
KK410FI678 samt tillhörande ledningar. Om de åtgärder som föreslås i denna rapport
vidtas kan framtida justering av flödesmätare baseras på tillförlitliga referenser. Detta
medför ökad produktkvalitet i KK4 då dosering av tillsatsmedel beror av mätvärden från
flödesmätarna. Efterfrågan på högkvalitativa järnmalmsprodukter ökar för världens
stålproducenter eftersom råvara av hög kvalitet medför att ståltillverkning kan ske
effektivare med mindre miljöbelastning. (LKAB, u.å b). Med högkvalitativa
järnmalmsprodukter kan LKAB således bidra till minskad global miljöbelastning samt
uppnå högre ekonomisk lönsamhet.
Denna rapport skapar även möjligheter för att minska LKAB:s lokala koldioxidutsläpp.
Tillförlitlig flödesmätning innebär att företaget kan kartlägga förbränning av tillsatsmedel
och således beräkna vilka koldioxidutsläpp förbränningen ger upphov till. En förutsättning
för att kunna minska koldioxidutsläppen är att känna till dagens utsläppsnivåer. Rapporten
bidrar till att underlätta för LKAB att nå uppställda klimatmål på kort och lång sikt.
I avsnittet om hållbarhet (LKAB, u.å b) framgår att företaget ska erbjuda säkra
arbetsplatser. FMEA-analysen som utfördes i detta arbete identifierade en risk för
personskada vid befintlig kalibreringsprocedur. I rapporten föreslås att ett skyddsräcke
installeras vilken eliminerar risk för personskada och skapar en säkrare arbetsplats. Således
kan detta arbete bidra till hållbarhet i form av ökad säkerhet. Vidare nämns resurseffektiv
produktion och ansvarsfull verksamhet som två områden inom ramarna för hållbarhet
(LKAB, u.å b). Inom dessa områden ingår att minska utsläpp och miljöpåverkan, något
som denna rapport skapar förutsättningar för.

5.3 REFLEKTION
Repeterbarheten för mätning med måttband och laseravståndsmätare vore intressant att
studera. Om nivåtest sker med en metod åt gången kan repeterbarheten studeras bättre. Då
behöver plattorna ej lyftas ur baljan vilket innebär att vattennivån hålls konstant.
Oförändrade mätförhållanden är en förutsättning vid mätning av repeterbarhet. Upprepade
mätningar utförda av samma person skulle kunna utföras för att undersöka repeterbarheten
för metoderna.
Vid de tester som utfördes mätte en person först avstånd med måttband och sedan med
laseravståndsmätare, varpå nästa person hämtades. På grund av att alla personer ej kunde
vara tillgängliga under hela testtiden blev skifte av plattor nödvändigt. Testpersonerna hade
begränsat med tid att medverka i testet vilket medförde att endast en nivåavläsning skedde
för varje nivå. Det primära syftet var att studera hur personberoende metoderna var då
kalibreringsförfarandet ej kräver att samma person utför övre och nedre nivåavläsning.
Vid beräkning av värmeöverföring måste tankens tjocklek vara känd. Inga ritningar på
tillsatsmedeltanken kunde erhållas från LKAB varför värmeöverföring från
tillsatsmedelslurryn till tanken ej beräknas i detta arbete. För att trots detta kunna räkna på
effekter av termisk expansion görs antagandet att tankväggen värms till samma temperatur
som tillsatsmedlet. Lufttemperatur utanför tanken var vid SP:s kalibreringtillfälle omkring
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19 °C. Enligt Jernkontorets energihandbok (u.å) sker betydligt större värmeöverföring från
en strömmande vätska till en vägg, än från stillastående luft till en vägg. Detta indikerar att
temperaturen i tankväggen är närmare tillsatsmedelslurryns temperatur än den omgivande
luftens.

50

6 Slutsatser
I detta kapitel besvaras de uppställda frågeställningarna kortfattat.
Syftet med denna rapport var att förbättra LKAB:s kalibreringsmetod ta reda på hur bättre
förutsättningar kan skapas för pulshastighetsmetoden. Cisternkalibreringen bedöms ha
tillräckligt hög noggrannhet och utfördes med spårbar utrustning. Denna kalibrering kan
således användas som utgångspunkt för LKAB:s kalibreringsprocess. Metoden som
inkluderar manuell nivåmätning bör förbättras enligt rekommenderade åtgärder.
Pulshastighetsmetoden anses ha för låg noggrannhet för att utgöra referens för
flödeskalibrering till följd av dess känslighet för variation av innerdiameter.
Att en kedja aldrig är starkare än den svagaste länken är något som tydliggjorts i detta
arbete. Oavsett hur noggrann mätutrustning som används krävs det att alla steg i en
kalibreringsprocess utförs med liten felmarginal för att säkerställa en tillförlitlig referens.
Denna rapport bidrar förhoppningsvis till att framtida justeringar av flödesmätare kan
baseras på tillförlitliga referenser. Något som i sin tur medför högre produktkvalitet och
underlättar LKAB:s miljöarbete för att senast år 2045, i enlighet med parisavtalets
klimatmål, vara helt koldioxidneutrala.

Svagheter med LKAB:s kalibreringsmetod
Svagheter med LKAB:s metod har presenteras och diskuterats i denna rapport. Arbetet har
påvisat följande svagheter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalibrering utanför cisternkalibrerat område
Hela det cisternkalibrerade området används ej vid beräkning av referensvolym
Personberoende nivåmätning
Endast ett mätning per nivå
Inget krav på att samma person ska utföra båda nivåavläsningarna
Inget krav på utbildning för att utföra kalibreringar
Volym-nivå-förhållande beaktar ej termisk expansion
Kalibrering omöjlig vid produktion av KPRS-pellets

Hur kan denna metod förbättras?
Rekommenderade förändringar finns presenterade i kapitel 4 och summeras kortfattat
nedan.
Kalibrering måste ske inom uppmätt intervall. Därför bör nivån i tanken vara ca: 80% vid
första mätningen. För att utnyttja hela intervallet bör nivåsänkning ske tills nivån når precis
ovanför nedre delen av det cisternkalibrerade området. Nedre avläsning kan ske då andra
omrörararmen sett uppifrån är helt ovanför vattenytan. Turbulent yta medför att fem
avläsningar sker för respektive nivå.
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En annan nivåmätningsmetod rekommenderas. Tester visar att laseravståndsmätare Hilti
PD5 håller sig i närheten av angiven felvisning. För att kontrollera noggrannheten fullt ut
rekommenderas mätning av repeterbarhet. Om laseravståndsmätaren används krävs inte att
övre och nedre nivå ska avläsas av samma person då denna metod konstaterats vara icke
personberoende. Ingen ytterligare utbildning av personal krävs med denna metod förutsatt
att befintlig lathund uppdateras utifrån den nya avståndsmätaren.
När ritningar över tillsatsmedeltanken erhålls rekommenderas att beräkningar av
värmeöverföring utförs. Termisk expansion bör då räknas om utifrån korrekt
temperaturskillnad.
Det faktum att metoden ej kan användas då KPRS-pellets produceras gör att antal
kalibreringstillfällen. Någon lösning för att utföra kalibrering trots KPRS-produktion har ej
hittats. Därför bör planering av kalibrering ske med god framförhållning och utifrån
planerade produktbyten.
Svagheter med pulshastighetsmetoden
Trots noggrann mätutrustning har pulshastighetsmetoden betydande svagheter i form av:
• Känslig för variation av innerdiameter
• Horisontella ledningar utan uppåtböj efter mätsträcka
• Sensorer placerade på räfflad gummiledning
Innerdiametern påverkar mätresultatet markant enligt utförda känslighetsberäkningar.
Metoden kräver noggrann mätning av innerdiameter, vilket innebär att räfflad
gummiledning ej kan användas. Horisontella ledningar utan uppåtböj efter mätsträcka
medför att halvfyllda ledningar och sedimentering ej kan uteslutas.
Hur kan förutsättningar för pulshastighetsmetoden förbättras?
För att pulshastighetsmetoden ska vara tillförlitlig vid mätning av tillsatsmedelflöde i KK4
krävs ombyggnation. Vertikala stålrör installeras med flödesriktning uppåt för att undvika
risk för luft och sedimentering i ledningar.
Stålrör medför tillförlitligare mätning av innerdiameter. Val av mätmetod bör fastslås efter
att Latronix AB:s utredning är klar. För att Latronix AB:s utrustning ska kunna användas i
de nya ledningarna som installeras i anslutning till KK4:s tillsatsmedeltank krävs att
specifikation av innerdiameter revideras från nuvarande 150-300 mm till att även innefatta
den innerdiameter som kommande stålrör får.
Innan referensmätning påbörjas ska stålrörens innerdiameter vara uppmätt. Genom att
använda separata ledningar för normal drift och kalibrering minskar slitage och ojämnheter
för kalibreringsledningarna. Detta medför en mer noggrann referens som då skulle kunna
användas vid justering av LKAB:s flödesmätare.
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Anledningar till resultatskillnader
Svagheterna som presenterats ovan bedöms vara sannolika orsaker till varför
resultatskillnader uppstår. Resultat från de kalibreringar som utförts enligt
pulshastighetsmetoden bör ej användas som referens då innerdiameter ej kan fastställas
med tillfredsställande noggrannhet, samt de horisontellt placerade ledningarna.
Även LKAB:s kalibreringsmetod innehåller svagheter som gör att kalibreringsresultat ej är
helt tillförlitliga. Därför rekommenderas att metoden revideras utifrån föreslagna åtgärder,
varpå nya kalibreringar utförs.
Klimatmål på internationell, nationell samt företagsnivå ligger till grund för utförandet av
detta arbete. Genom att kartlägga koldioxidutsläpp för varje processteg erhålls företagets
totala koldioxidutsläpp, något som är nödvändigt att känna till för att i framtiden bli helt
koldioxidneutrala.
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7 Fortsatt arbete
I detta kapitel presenteras ytterligare analyser, beräkningar och andra åtgärder som för
att ytterligare förbättra metoderna för flödeskalibrering.
En aspekt som ej behandlas i denna rapport är att tillsatsmedlets densitet är högre än
vattens densitet. Vid mätningar med pulshastighetsmetoden framgår av rådatafiler att
densiteten låg kring 1,3 kg/m3. Högre densitet ger upphov till högre tryck i tanken, vilket
teoretiskt skulle kunna medföra skillnad i deformation av tankens väggar.
Konstruktionsritningar krävs för att undersöka om densitetsökningen leder till större
innervolym av tanken, varför detta rekommenderas som fortsatt arbete.
Framtagandet av metod för mätning av innerdiameter är nödvändig för att
pulshastighetsmetoden ska kunna användas framöver. Dialog med Latronix AB måste
fortsätta och kravspecifikation bör anges av LKAB. Vid händelse av att Latronix AB:s
mätutrustning ej kan användas för önskad innerdiameter bör en studie om annan möjlig
mätutrustning påbörjas.
Rapporten beskriver effekter av termisk expansion. Då tankväggens temperatur antas vara
densamma som tillsatsmedelslurryn är den nya faktorn 56,12 l/mm det högsta möjliga
volym-nivå-förhållandet. Beroende på hur varm tankens vägg är vid normal drift kan ett
värde mellan 56,08 och 56,12 l/mm erhållas. För att beräkna värmeöverföring till
tankväggen krävs ritningar av tankens tjocklek, vilket ej kunde erhållas av LKAB. Om
tankens exakta mått erhålls kan ett mer precist volym-nivå-förhållande beräknas med
formler för värmeöverföring.
Termisk expansion vid varje kalibreringstillfälle skulle kunna beräknas utifrån aktuella
temperaturer för tillsatsmedel och omgivning. Detta skulle ge ett nivå-volym-förhållande
som tar hänsyn till aktuell temperatur och således vara mer exakt.
Ett och samma kalkylblad skulle kunna användas för beräkning av referensvolym vid
kalibrering. Erfordrade värden för kalkylbladet är således:
•
•
•
•

Övre nivå, 5 millimetervärden
Nedre nivå, 5 millimetervärden
Aktuell temperatur tillsatsmedel
Aktuell temperatur omgivning

Personerna som utför kalibreringen skulle således kunna infoga dessa värden i en Excelmall och erhålla referesvolym som tar hänsyn till aktuella temperaturer och därmed även
tankens aktuella innermått.
En svaghet med LKAB:s metod är att den ej kan användas vid produktion av KPRS. Det
vore intressant att undersöka om det finns andra tillförlitliga kalibreringsmetoder som
fungerar trots att coatingpumpar är i drift.
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