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A chain is only as strong as its weakest link. 

- Thomas Reids. 1786. 
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Förord  
Under vårterminen 2019 har vi utfört vårt examensarbete på Zinkgruvan mining AB, där vi har 

arbetat med att identifiera flaskhalsar i tillredningsprocessen. Idén till arbetet uppkom i samråd 

med företaget som ansåg att detta var ett lämpligt studieobjekt att analysera. 

Vi vill börja med att tacka Per-Anders Ivarsson (HR manager) och Elin Karlsson (HR officer) för 

möjligheten att få utföra detta arbete. Vidare vill vi rikta ett tack till våra handledare Karin 

Johansson och Patrick Klaser på gruvplaneringen. Vi vill även tacka övrig personal ovan- och 

underjord som har varit till stor hjälp när vi stött på olika problem och haft frågor under arbetets 

gång.  

Slutligen vill vi tacka hela företaget Zinkgruvan som under tiden för examensarbetet försett oss 

med boende och övriga förmåner. Ni har verkligen fått oss att trivas och tagit väl hand om oss. 

Tack.  

 

2019-05-08 

Pontus Westin & Carl Hasbo Olsson 
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Sammanfattning 
Nyckeln till en framgångsrik produktionskedja bygger på att samtliga moment arbetar efter dess 

fulla prestanda. Blir det avbrott i produktionen kan det föranleda förseningar och onödiga 

kostnader för företaget. Idén till detta examensarbete grundades då Zinkgruvan lyfte 

problematiken med flaskhalsar i tillredningsprocessen. Målet blev då att identifiera dessa 

flaskhalsar och finna anledningen till att dem uppstår. Vidare skulle examensarbetet resultera i 

åtgärdsförslag för att delvis eller helt eliminera problemet med flaskhalsarna som identifierats 

vid undersökningarna av tillredningsprocessen. För att nå det uppsatta målet utfördes 

litteraturstudier samt ett antal fältbesök som arrangerades nere i gruvan. Litteraturstudier ämnade 

ge djupare förståelse om studieobjektet samt finna matematiska samband som möjliggjorde 

identifiering av flaskhalsar. Avsikten med de fältbesök som arrangerades var att möjliggöra 

datainsamling beträffande tider på de olika momenten i tillredningsprocessen.  

 

Examensarbetet resulterade i två matematiska samband som beskriver hur en flaskhals kan 

identifieras med avseende på kapacitet och utnyttjandegrad. Sambanden tillsammans med den 

datainsamling som utfördes i gruvan genererade beräkningar som antydde att lastningen var 

flaskhals som utmärkte sig i båda avseenden, kapacitet och utnyttjandegrad. Utökad infrastruktur 

i de områden där långa körsträckor för lastningen råder blev ett åtgärdsförslag för att begränsa 

tidsåtgången. En annan åtgärd som föreslagits var att utöka den del av Zinkgruvans maskinpark 

som beträffar lastningen. Anledningen till att lastningen blir flaskhalsen visade sig i slutändan 

bero på mer än en orsak. Bland annat var en anledning långa körsträckor till och från arbetet för 

lastningen. Resultatet beträffande flaskhalsar i Zinkgruvan blev endast en generalisering. En 

viktig slutsats blir således att det skulle krävas många fler mätningar för statistisk signifikans.  
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Abstract 

The key to a successful production line demands full performance from all steps involved. If an 

interruption in the production occurs, it may cause the company delays and unnecessary 

expenses. The idea for this degree project was established when Zinkgruvan mine first brought 

up the problems with bottlenecks in the drifting process. Thus, the objective of this project was 

to identify these bottlenecks as well as the reasons for their origin. Furthermore, the results from 

the bottleneck detection would end up being analyzed and used to suggest solutions to partly, or 

entirely eliminate the origin of the bottlenecks. Crucial to reach the objective were literature 

analysis and field studies arranged in the mine. The purpose of literature analysis was to grant 

deeper knowledge of the subject itself whilst finding mathematical relations which could enable 

identification of bottlenecks. The main purpose of the field studies was to gather data concerning 

time whilst achieving a deeper understanding of the production process in the Zinkgruvan mine.  

 

The result ended up with two mathematical relations describing how a bottleneck, in theory, can 

be detected with respect to capacity and utilization. Those relations combined with the data 

gathered in the mine generated calculations implying that loading made the bottleneck in both 

categories, capacity and utilization. Extended infrastructure in the areas where long loading 

distances occur, became one of the suggested solutions to limit expenditure of time. Another 

solution suggested was to increase the amount of machinery regarding loading. In the end, the 

reason as to why loading became the bottleneck turned out to depend on various factors. 

Amongst others, one reason turned out to be the long mileages back and forth the current 

working site. The result regarding bottlenecks in the Zinkgruvan mine ended up being only a 

generalization, thus, a very important conclusion states that more data regarding time is required 

to make the result statistically significant.  
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Inledning  

Bakgrund  

I ett samhälle som ständigt utvecklas råder det hög efterfrågan på zink och bly, vilka är de mest 

eftertraktade icke järnhaltiga metallerna efter aluminium och koppar, International Lead and Zinc 

Study Group. (2019). Lead and Zinc Statistics. Eftersom Zinkgruvan producerar tre av dessa 

metaller (exklusive silver), krävs ett jämnt produktionsflöde för att motsvara marknadens 

förväntningar. Ett jämnt produktionsflöde innebär i den här kontexten att produktionens 

processteg kan fortskrida i bästa möjliga potential.  

Syfte och mål 

Detta examensarbete ämnar undersöka Zinkgruvans tillredningsprocess och finna de flaskhalsar 

som kontinuerligt uppstår samt orsaken till dessa. Vidare skall examensarbetet resultera i förslag 

till förebyggande åtgärder för att begränsa eller helt eliminera flaskhalsarna.  

Avgränsningar   

Examensarbetet kommer begränsas till undersökning och analysering av salvcykeln under 

tillredningen. Processtegen, vilka salvcykeln omfattar är inmätning av gavelläget, borrning, 

laddning, sprängning av berg, ventilering, vattning, lastning, skrotning, betongsprutning och 

bultning. Fokus koncentreras på de processteg i salvcykeln som påvisar mer omfattande problem 

och i sin tur kan hindra nästkommande moment.  
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Problemformulering 

För att produktionen ska gå så bra som möjligt i gruvan krävs en jämn produktionskedja genom 

hela processen, allt ifrån drivning av orter/pallar till uppfordring i schaktet. Zinkgruvan har 

ifrågasatt att produktionskedjan i tillredningsprocessen inte når den kapacitet som kan förväntas. 

Detta leder i sin tur till att maskiner och dess operatörer flera gånger blir stående och kostar 

företaget onödiga pengar i väntan på arbetsuppgifter. Vidare skall undersökas orsaker till varför 

maskiner och operatörer kan bli stillastående. Tillredningsprocessens huvudsyfte är att förbereda 

och möjliggöra brytning av malm. Blir det avbrott eller fördröjningar under tillredningen som i 

sin tur skapar förseningar i malmproduktionen riskerar gruvan att förlora intäkter. Exakt vilket 

eller vilka moment i tillredningsprocessen som är anledningen till de flaskhalsar som har bildats 

behöver Zinkgruvan hjälp att finna, förebygga och om möjligt, eliminera för en jämn 

produktionskedja och ett bättre produktionsresultat. 

 

Metod 

Metoden för att uppnå det uppsatta målet kommer att bygga på fältstudier som utförs genom 

undersökningar av tidsåtgången i tillredningsprocessen och rapporter från programmet Hexagon 

mining. Litteraturstudier kommer att ligga till grund för att ta fram och utveckla en metod för 

identifiering av flaskhalsar. Data från undersökningarna i gruvan tillsammans med den framtagna 

metoden kommer att identifiera det moment i tillredningsprocessen som möjligtvis behöver 

effektiviseras eller elimineras. 

Det kommer även att vara lämpligt att studera flödesscheman över tillredningen för att 

införskaffa kunskap om de olika momenten. Utöver datainsamlingen utförs samtal med relevant- 

och erfaren personal som komplement. Eftersom Zinkgruvan inte dokumenterar drifttiderna för 

respektive maskin i tillredningsprocessen i så stor omfattning är det nödvändigt att mäta dessa 

tider manuellt med ett tidtagarur. Alla mätningar som utförs dokumenteras i programmet 

Microsoft Office Excel 2016. De processer som sticker ut med avseende på längst drifttid utan 

avbrott, lägst kapacitet och högst utnyttjandegrad kommer i teorin att betraktas som flaskhalsar.  
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Fältstudier 

För att erhålla kunskap om verksamheten i Zinkgruvan såväl som problematiken med flaskhalsar 

krävs ett antal fältbesök.  

Under jord 

De fältbesök som utförs under arbetets gång kommer i huvudsak att äga rum nere i gruvan 

eftersom det är på den plats som studieobjektet finns. Under besöken utförs fältstudier i form av 

tidtagning för alla moment i tillredningscykeln och samtal med operatörer samt skiftbaser för en 

djupare förståelse för problematiken och verksamheten under jord. För att kunna utföra rättvisa 

tidmätningar av momenten krävs möjligheten att följa med operatörerna under utförande av 

arbetet. Tidtagningen påbörjar när operatören talar om tidpunkt för start av arbete och fortgår 

fram till dess att operatören anger tidpunkt då arbetet är utfört.  

Ovan jord 

Även verksamheten ovan jord är intressant för arbetets framgång eftersom systemet i Zinkgruvan 

bygger på uppföljning av arbetet under jord. Genom samtal med relevant personal ovan jord 

finns möjligheten att få tillgång till skiftloggar och rapporter från arbetet nere i gruvan. 

Litteraturstudier   

Genom studier av väsentlig litteratur och rapporter om flaskhalsar kan en djupare förståelse om 

ämnet uppnås. Utfallet av dem litterära studierna ämnar ge djupgående kunskap om hur 

flaskhalsar kan identifieras genom matematisk beräkning. Flaskhalsteori förekommer vanligtvis 

inom produktionslinjer där styck tillverkning råder, vilket innebär att en viss modifiering av de 

matematiska sambanden krävs för anpassning till studieobjektet. 
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Teori 

Zinkgruvan då och nu  

Zinkgruvan är en underjordsgruva och en ort belägen i Askersunds kommun, södra Närke. 

Gruvan har genom brytning och anrikning av zink, bly och koppar sedan 1857 producerat 

koncentrat och silver i världsklass. 

Under mitten av 1800 talet såg den belgiska koncernen Vieille Montagne en god potential i 

Zinkgruvan och allteftersom fylldes området med ingenjörer och projektet sattes igång. Runt om 

fyndigheterna upprättades ett snabbt växande samhälle med bostäder, järnväg, hamn och mycket 

mer, allt tack vare den metallrika berggrunden. Zinkgruvan var sedan 1857 i Vieille Montagne 

ägo fram till år 1995 då det såldes vidare till australiska gruvbolaget North ltd. Zinkgruvan och 

North ltd. blir senare uppköpta av det brittisk-australiska gruvbolaget Rio Tinto år 2000 för att 

slutligen år 2004 bli ett dotterbolag till dagens ägare, Lundin Mining. 

Idag går Zinkgruvan bättre än någonsin med en årlig malmproduktion på 1,3 miljoner ton (2018). 

Samma år har man producerat 77 000 ton zink, 25 000 ton bly, 1 400 ton koppar och 380 ton 

silver. Zinkgruvan. (2018). 

Produkterna är idag eftertraktade på flera ställen i världen och framtiden ser ljus ut. 

Övrigt om Zinkgruvan 

Zinkgruvan är sedan 2010 utrustat med ett modernt rampsystem som leder från dagbrottet och 

kopplas samman med infrastrukturen på 350 meters djup. Tidigare var den enda vägen ner 

genom P1, i Nygruvan vilket är ett av de tre schakten som finns i området. Rampsystemet har 

sedan dess installation underlättat transporten av utrustning och personal avsevärt och 

effektiviserat malmbrytningen. Idag används P1 enbart för snabb transport av personal ner och 

upp från gruvan. Det andra schaktet P2, i Nygruvan, används för uppfordring av malm till 

anrikningsverket och för personal medan det tredje schaktet P3, i Knallagruvan, idag inte 

används för gruvdrift men planeras att i framtiden användas som ventilation och utrymningsväg 

vid händelse av en nödsituation. Idag använts P3 endast för turistbesök.   
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Från 350 meters nivån kopplas rampen samman med övrig infrastruktur och elnät som leder 

genom samtliga områden i gruvan ner till den djupaste brytningsnivån, 1350 meter under 

markytan. På 800 meters djup finns den så kallade huvudnivån utrustat med kontorskomplex för 

skrivbordsarbete, matsal, toaletter och verkstäder som möjliggör effektiv reparation vid händelse 

av maskinhaveri under jord. 

Zinkgruvans brytningsmetoder 

Zinkgruvan är uppdelat i tre olika malmbrytningsområden med benämningarna Nygruvan, 

Burkland och västra fältet. I dessa områden används olika pallbrytningsmetoder med avseende 

på malmkropparnas geometriska och bergmekaniska egenskaper. De brytningsmetoder som 

tillämpas i Zinkgruvan är Panel stoping, Sublevel bench stoping, Multiple lift benching och 

Under hand stoping. Samtliga brytningsmetoder är olika tekniker av den konventionella 

igensättningsbrytningen och bygger på att varje brytningsrum fylls igen med pasta 

(anrikningssand) och/eller gråberg. 

Panel stoping 

Panel stoping används i malmkropparna NyCF (Nygruvan) och i stora delar av 

Burklandområdet. Metoden är lämplig för malmkroppar med tjockleken mellan 5–50 m och att 

malmen bryts ut i så kallade ”pallar” nedifrån och uppåt i ett förbestämt mönster, se Figur 1. 

 

Figur 1 Panel stoping (Perez Rioja, Carlos 2017, Zinkgruvan Mining AB) 
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Pallarna är till utseendet rektangulära med en höjd på mellan 25–30 m och sidorna 20–25 m. 

Innan brytningen sker, delas malmen in i primära respektive sekundära malmpallar. De primära 

bryts först i ordningen och fylls sedan igen med pasta. Vidare bryts de sekundära och fylls igen 

med gråberg.  

Sublevel bench stoping 

Brytningsmetoden används i malmkropparna Cecilia och Borta Bakom som tillhör området 

Västra fältet och även i NY205 i Nygruvan. Metoden bygger på att parallella orter drivs på olika 

nivåer genom malmen. Sulan i de övre orterna (borrning- och laddningsorter) borras och laddas. 

Efter sprängning rasar malmen ned i de undre orterna (lastningsorter) där den sedan lastas ut. 

Brytningen påbörjas i malmens ytterkanter och fortskrider in mot mitten allteftersom brytningen 

fortgår. Brytningsrummen som bildas mellan orterna fylls därefter igen med pasta i 

malmkroppen NY205 medan det fylls på med gråberg i malmkropparna Cecilia och Borta 

Bakom, se Figur 2. 

 

Figur 2 Sublevel bench stoping (O’Toole, Dan 2004) 

Multiple lift benching 

Metoden är lämplig för smala malmkroppar och används idag endast i malmkroppen Sävsjön Öst 

(Västra fältet). 
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Under hand stoping 

I de nedre delarna av Burkland och i malmkroppen NY240 (Nedre delen av Nygruvan), används 

metoden Under hand stoping. Denna metod går till på samma sätt som panel stoping men åt det 

motsatta hållet, det vill säga uppifrån och nedåt. Under hand stoping är lämplig för Zinkgruvans 

brant lutande malmkroppar med tjockleken mellan 6-50m, se Figur 3. 

 

Figur 3 Under hand stoping (Perez Rioja, Carlos 2017, Zinkgruvan Mining AB) 

Flaskhalsteori 

Wang, Zhao & Zeng. (2005), uttrycker definitionen av flaskhalsar som resurser och verktyg i och 

under en produktionsprocess som begränsar systemets prestationer. Vidare skriver Wang, Zhao 

& Zeng. (2005) att en exakt definition av vad en flaskhals är, inte existerar. Det föreligger flera 

grundläggande definitioner som sammanställts av Lawrence & Buss. (1995). Några exempel är 

delar i en produktionsprocess där köbildning kan förekomma. Detta kan bero på resurser där 

kapaciteten inte når nivåkraven och där en förhöjd produktion blir lidande av tillfälliga uppehåll 

samt anläggningar eller operatörer som komplicerar produktionen. Med utgångspunkt i de 

förgående exemplen kan preciseringen av vad en flaskhals innebär vara varierande. Flaskhalsar 

kan framträda som tillfälliga stopp men även vara permanenta hinder eller begränsningar. Wang, 

Zhao & Zeng. (2005) uttrycker att något som reducerar kapaciteten hos en produktionskedja är 

en flaskhals.  
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Författaren Eliyahu. M. Goldratt beskriver i sin bok The Goal - A Process of Ongoing 

Improvement. (1984). “En flaskhals utgörs av en resurs vars kapacitet är lika med eller mindre än 

det krav man har på den. Och en icke-flaskhals är varje resurs som har större kapacitet än 

kraven.”. Vidare menar Goldratt, om definitionen enligt ovanstående tillämpas blir korrelationen 

mellan flaskhalsar och dess konsekvenser tydliga. Av att tyda från sidan 145 i boken, är det 

lättaste sättet att identifiera en flaskhals, eller en Herbie som flaskhalsarna kallas i kontexten, 

genom att undersöka vilka steg i produktionen som har den största andelen arbete framför sig. 

För att optimera systemet föreslås att genomflödet i flaskhalsarna skall anpassas i den mån att 

genomflödet möter den efterfrågan som råder på marknaden. 

Goldratt menar i sin bok att vilken flaskhals som helst kan lösas genom att besvara tre enkla 

frågor: 

- “Vad skall förändras?” 

 

- “Vad skall vi ändra till?” 

 

- “Hur skall förändringen åstadkommas?” 

Förutsatt att alla maskiner i produktionen arbetar efter sin fulla kapacitet går det att identifiera en 

flaskhals genom att studera den maskin som har det största arbetet framför sig. Detta innebär 

således att maskinen i fråga, precis som alla andra maskiner arbetar efter sin fulla kapacitet men 

har högst utnyttjandegrad. En hög utnyttjandegrad indikerar att maskinen arbetar längre utan 

avbrott relativt de övriga maskinerna i tidigare eller senare skeden i produktionskedjan. En 

förklaring till företeelsen är att föregående produktionsskede har försett maskinen med mer 

arbete än vad den kan ta hand om för att hålla likartade produktionstider som resten av 

maskinerna i systemet. 

Ett exempel som Goldratt lyfter i boken är ett system av barn som går i ett led under en 

vandringstur i den amerikanska vildmarken. Barnen i ledet håller hela tiden formationen, 

hastigheten och ett visst avstånd till framförvarande person. Skulle det förekomma att något barn 

i mitten av ledet får för sig att öka hastigheten, skulle detta teoretiskt sett innebära att luckan till 

framförvarande minskar tills barnen slutligen kolliderar. Kontentan av exemplet är att det barnet 
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som ökar hastigheten påvisar potential för ökad kapacitet men kan ändå inte arbeta fortare än den 

takt som framförvarande håller. 

Köteori 

Adan och Resing. (2001), Queueing Theory beskriver köteori som hela produktionslinjer där de 

olika stegen i processen är beroende av olika komponenter. Områden där köteori är applicerbart 

är till exempel produktionssystem, transportsystem, köbildningssytem. Kömodeller är 

användbara på de tidigare nämnda systemen när det kommer till planering, kapacitet och 

kontrollering. En lag som Adan och Resing nämner i Queueing Theory är Little´s Law som 

beskriver ett samband mellan produktionsmängd genom produktionstid. Kvoten av sambandet 

ger kapaciteten för produktionssteget i systemet. Vidare kan det eller dem produktionssteg med 

den lägsta kapaciteten betraktas som flaskhalsar i sammanhanget. 

Tillredningscykeln  

Tillredningsprocessen kan i många fall se annorlunda ut beroende på vilken verksamhet som 

studeras. Oavsett verksamhet under jord, brukar processtegen vid tillredningen ändock efterfölja 

samma viktiga huvudmoment: 

- Inmätning 

- Borrning 

- Laddning 

- Sprängning 

- Ventilering 

- Lastning 

- Skrotning 

- Betongsprutning 

- Bultning  

Zinkgruvan är på intet sätt annorlunda vad gäller de ovanstående processtegen. Det finns 

däremot vissa kompletterande moment som skiljer tillredningsprocessen mot den konventionella 

“Borra-spräng metoden” som idag används världen över, se Figur 4 och Figur 5.  
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Figur 4 Salvcykeln i Zinkgruvan (Westin. P, Olsson H. C 2019) 

 

Figur 5 Flödesschema för Zinkgruvan (Zinkgruvan Mining AB 2019) 

 

Inmätning 

Inmätningen är det första momentet i tillredningen med syfte att markera ut var borrhålen skall 

positioneras på ortgaveln och utförs som en geodetisk inmätning med hjälp av en totalstation, 

mätprismor och ett referenssystem, Lantmäteriet. (2019). När utsättningen har slutförts överförs 

samtliga mätdata till CAD-programmet Deswick för att sedan upprätta en borrplan åt 

operatörerna för borriggen. 
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Borrning  

Nästa fas under tillredningscykeln är borrning av salvhål som sedan laddas. Borrningsmönstret 

på ortgaveln är av stor betydelse för det sprängningsresultat och den geometri som önskas vid 

drivningen. Olika borrningsmönster designas med avseende på vilken typ av drivning som skall 

utföras, exempelvis används olika mönster för produktionsorter, ramper och lastplatser. 

Modellen för borrhålen som brukar efterföljas med modifikationer för det specifika ändamålet 

består av sulhål, kilhål, salvhål och konturhål. 

Sulhålen erhåller ofta en starkare laddning till följd av att bergmassan ska resas och skakas om, 

vilket underlättar utlastningen.  

Kilhålen är de hål som detoneras först vid sprängning. Tillsammans med de oladdade grovhålen 

bildas ett expansionsområde för den nästkommande sprängningssekvensen. På Figur 6 nedan 

markeras det expansionsområde som kilhålen och grovhålen utgör med röd respektive grön färg. 

Salvhålen är de hål vars uppgift är att lossa den största delen av bergmassan i salvan. Det 

expansionsutrymme som salvhålen bildar har i Figur 6 markerats med blå färg. 

 

Figur 6 Borrhål (Railsystem 2015) 

Konturhålen borras tätt ihop och utgör geometrin för drivningsorten. För att erhålla den 

planerade formen på orten är det nödvändigt att borra hålen med en viss vinkel ut från den 

teoretiska konturen, “Stickning”. Om konturhålen borras utan stickning riskerar den planerade 

arean på orten att avta efter varje salva. I Olofsson, O. (2007). Modern bergsprängningsteknik, 

föreslås ett riktmärke till stickningen vara 10 cm + 3 cm/m av håldjupet i konturhålen. 

Laddningen i dessa hål är relativt de övriga borrhålen låg för att inte skada omgivande berg i tak 

och väggar. Expansionsutrymmet som konturhålen utgör representeras i figuren av gul färg. 
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Initieringen av borrningsförloppet vid en ortdrivning, utförs i teorin först genom navigering för 

rätt positionering av borriggen. Positioneringen brukar i sin tur utföras med hjälp utav en 

totalstation. På ortgaveln produceras efter positioneringen, ett antal borrhål som bestäms 

beroende på arean och håldimensionen, men antalet borrhål kan även bero på ortens form, 

bergets sprängbarhet och specifika krav på styckefallet. Utan hänsyn till antalet borrhål är 3 av 

dessa oladdade grovhål som placeras i centrum och tjänar som expansionsutrymme när kilhålen 

detoneras. De första borrhålen uträttas först i sulan, detta eftersom vatten och kax från 

ovanliggande borrhål skulle riskera att ansamlas i botten och därmed dölja de inmätningar som är 

belägna nederst på ortgaveln.  

Laddning  

Nästa steg i tillredningsprocessen är laddningen av borrhålen. Rent allmänt brukar laddningen gå 

till som sådant att ett sprängämne laddas i borrhålen tillsammans med en sprängkapsel som vid 

antändning detonerar sprängämnet. I Zinkgruvan används vid laddningen först en primer vilken 

fungerar som ett komplement till sprängkapseln. Primern används eftersom sprängämnet (matris) 

är relativt okänsligt för direkt detonation av tändkapseln. Efter att en primer har placerats ut i 

varje borrhål laddas sedan borrhålen med matris från en laddbil. Matrisen är till en början 

lättflytande och spolar in primern till botten av borrhålet för att sedan svälla och täta hålen. Från 

primern leder en nonel-sladd ut från varje borrhål. Sladdarna kopplas därefter samman med en 

elektrisk tändkapsel, vanligtvis i fyra olika grupper på ortgaveln, se Figur 7.  
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Figur 7 Laddning (Olofsson, Stig O. 1999) 

Tändkapslarnas uppgift är att vid detonation detonera primern i varje borrhål som i sin tur 

initierar matrisen. 

Sprängning 

När salvan detoneras är det viktigt att den detoneras i rätt ordning och med rätt tidsintervall för 

att uppnå korrekt indrivning och geometrisk form. Sprängladdningarna i Zinkgruvan detoneras i 

ordningen inifrån och utåt, det vill säga att kilhålen är de som detoneras först, följt av salvhålen 

och konturhålen. Vid detonationen skapas ett tryck på borrhålets väggar motsvarande 5–10 GPa, 

varpå stötvågen ger upphov till primärsprickor i radiell riktning utifrån borrhålet. Vidare 

utvidgas primärsprickorna mot fria ytor till följd av den frigjorda spränggasvolymen och 

bergvolymen lossar. Lindblom, U. (2010). Bergbyggnad. 

Ventilering  

Efter sprängning i underjordsgruvor som Zinkgruvan frigörs mycket damm från det lossprängda 

berget kombinerat med giftiga spränggaser. Eftersom detta är mycket ohälsosamt att inandas är 

det därför nödvändigt att ventilera luften innan arbetet kan fortgå. För att åstadkomma 

hälsosamma förhållanden används ventilationssystem av materialet PVC som är installerade i 

ortens tak. Med hjälp av starka fläktar tillförs frisk luft från ovan jord in i ventilationssystemen i 
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gruvan och skapar således ett övertryck som pressar ut de skadliga gaserna och dammet. 

Ventilationstiden varierar med avseende på var i gruvan arbetet utförs. 

Vattning  

Vattning av den sprängda salvan genomförs efter ventilering för att binda damm, mindre 

fraktioner samt för att underlätta lastning och transport. Vattningen kan även betraktas som ett 

komplement till ventilation eftersom hantering av en torr salva kan leda till ytterligare damning 

efter ventilation. Vattningen i Zinkgruvan utförs av en lastbil utrustad med en vattentank och ett 

system som möjliggör vattning med lämpligt tryck.  

Lastning   

När vattning av den sprängda salvan är genomförd lastas bergmassan ut från orten. I Zinkgruvan 

tillämpas gräva-bär metoden, vilket är en utbredd lastningsmetod i svenska gruvor. 

Tillvägagångssättet innebär att en hjullastare hämtar bergmassa från den sprängda gaveln och 

lastar det sedan vidare till en lastbil som står parkerad i en lastficka. Malm som lösgjorts 

transporteras till krossar och uppfordras därefter upp till dagen via hisschaktet. Gråberg som 

lösgjorts vid sprängning lastas och transporteras till magasin där det förvaras innan det brukas 

som fyllnadsmaterial i tomma brytningsrum. Beroende på vilken nivå i gruvan, kan lastbilarna 

köras direkt till de områden som ska återfyllas med gråberg.  

Skrotning 

I Lindblom, U. (2010). Bergbyggnad beskrivs att skrotning utförs efter lastning och är en 

grundläggande arbetsuppgift som möjliggör för personal att vistas under den nyligen sprängda 

orten. Vid skrotning knackas hängande block och löst berg loss som därefter faller ned på sulan. 

Arbetet uträttas genom användning av en hydraulhammare. Operatören som utför skrotningen 

arbetar under skydd, i en skrotningsrigg. Skrotningen inleds vid salvans yttre kant och fortskrider 

successivt inåt mot gaveln. Beträffande skrotning i mjukare berg är det viktigt att skrotningen 

inte drivs för långt. En för lång drivning kan orsaka reducering av berggrundens kapacitet att på 

egen hand bära last. När det gäller hårdare berg är det viktigt att enbart skrota löst berg. Löst 
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berg, kan i det här sammanhanget karaktäriseras genom ett ihåligt ljud som uppkommer då 

hydraulhammaren träffar det samma.  

Betongsprutning 

Betongsprutning är en av de förstärkningsmetoder som används i Zinkgruvan för att förstärka 

upp orternas väggar och tak efter drivningen. Förstärkningen utförs av en betongbil utrustad med 

färdigblandad våt sprutbetong samt ett sprutaggregat. Appliceringen av sprutbetongen utförs 

genom att tryckluft pressar ut betongen som i sin tur komprimeras när den träffar ytan med en 

anslagshastighet på omkring 100 m/s. Lindblom, U. (2010). Bergbyggnad.  

Vanligtvis används armering i kombination med sprutbetongen för att förbättra böjstyvheten i 

förstärkningen. I underjordskonstruktioner kan exempelvis orter deformeras till följd av 

mekaniska rörelser i det omgivande berget. Det är således viktigt att betongskiktet i viss mån är 

elastiskt och kan utstå dessa rörelser utan att spricka sönder och därigenom förlora hållfastheten. 

Den i Zinkgruvan använda armeringen är armeringsnät och armeringsfibrer av stål som blandas 

in direkt i sprutbetongen. Eftersom betongen är våt har den god vidhäftning och möjliggör att 

flera skikt kan sprutas ovanpå varandra. Vanligtvis brukar betongskiktet i gruvans orter variera 

mellan 30–40 mm varpå en god hållfasthet erhålls i såväl tak som väggar.  

Bultning  

Bultning är en förstärkningsmetod som används i gruvor och andra underjordskonstruktioner där 

hög hållfasthet är ett krav samt där stabilitetsproblem kan uppstå. Lindblom, U. (2010). I 

Zinkgruvan utförs bultningen vanligtvis först när sprutbetongen från det tidigare skedet har 

torkat. Bultens huvudsakliga funktion är att höja bergets egna bärande förmåga. Bultarna 

monteras med hjälp av en bultrigg och installeras i ett specifikt bultningsmönster där avståndet 

mellan varje bult är 1,5x1,5 meter. Zinkgruvan använder ingjutna bultar som därefter spänns fast 

med en bultbricka i änden.  
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Litteraturstudier  

Litteraturstudier av flaskhalsteori har genererat allmänna kunskaper om hur flaskhalsar kan 

identifieras i olika produktionssystem. Precis som övriga produktionssystem kan kunskaperna 

om hur flaskhalsar identifieras appliceras i Zinkgruvan genom en lämplig anpassning till de 

variabler som påverkar tillredningsprocessen.  

Flaskhalsar genom analys av kapacitet 

Texten i Adan och Resing. (2001), Queueing Theory, och i det avsnitt som handlar om Little´s 

Law, där flaskhalsarna kan identifieras genom analys av processtegens kapaciteter, har 

möjliggjort ett samband som kan appliceras på tillredningsprocessen. Det processteg med den 

lägsta kapaciteten angiven i gavlar/h utgör en flaskhals enligt detta samband. Sambandet bygger 

på ett förhållande mellan en konstant samt tiderna för varje processteg i tillredningen och är 

följande: 

1

𝑥𝑖
= 𝐾𝑖   (Ekvation 1) 

𝑥𝑖  (i = 1, 2,..,9): Beskriver tiden för processteg i, i en ortgavel angivet i timmar. 

𝐾𝑖(i = 1, 2,..,9): Beskriver kapaciteten för ett processteg i, i en ortgavel angivet i antal gavlar/h.  

Konstanten 1: Representerar att beräkningarna utförs på en ortgavel. 

i representerar ordningen för varje processteg i tillredningen enligt:  

1: Utsättning 

2: Borrning 

3: Laddning  

4: Ventilering  

5: Vattning 

6: Lastning  

7: Skrotning 

8: Betongsprutning  

9: Bultning  
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Flaskhalsar genom analys av utnyttjandegrad  

Som tidigare nämnts i texten beskriver Goldratt i The Goal - A Process of Ongoing Improvement. 

(1984) en flaskhals som det produktionssteg i vilket mest arbete utförs utan avbrott. Han menar 

att det går att identifiera flaskhalsar genom att analysera utnyttjandegraden för varje 

produktionssteg. Det eller dem produktionssteg med den högsta utnyttjandegraden utgör således 

flaskhalsarna. Utnyttjandegraden beräknas genom förhållandet mellan tiden för ett processteg i 

tillredningen och den totala tiden för hela tillredningscykeln. Beräkningarna för att avgöra vilket 

processteg som har den största utnyttjandegraden följer: 

 
𝑥𝑖

𝑦
= 𝑈𝑖   (Ekvation 2) 

𝑥𝑖 (i = 1, 2,..,9): Beskriver tiden för processteg i, i en ortgavel angivet i timmar. 

𝑈𝑖(i = 1, 2,..,9): Beskriver utnyttjandegraden för processteg i, i en ortgavel angivet i procent. 

y: Beskriver totala tiden för hela tillredningscykeln. 

i representerar ordningen för varje processteg i tillredningen enligt: 

1: Utsättning 

2: Borrning 

3: Laddning  

4: Ventilering  

5: Vattning 

6: Lastning  

7: Skrotning 

8: Betongsprutning  

9: Bultning  

Nulägesbeskrivning av Zinkgruvan 

Prospektering mot nya malmfyndigheter 

Zinkgruvan investerar årligen 250 miljoner kronor i prospektering för att finna nya 

malmfyndigheter. Ett aktuellt prospekteringsområde i gruvan är Dalby som indelas i två 
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områden, Dalby och Dalby-sjön. Dalby-området är beläget på 1140 meter djup och 490 meter 

under brytningsområdena Cecilia och Borta bakom. Eftersom Dalby fortfarande endast är en 

prospekteringsort behöver allt tonnage gråberg som lösgjorts där, transporteras upp till Cecilia 

och Borta bakom där gråberget används som fyllnadsmaterial vid brytningsmetoden “Sublevel 

bench stoping”. I dagsläget är den enda vägen från och till malmkropparna i västra fältet genom 

rampen i burklandsområdet (se rödmarkerat område i Figur 8). 

 

Figur 8 Karta över Zinkgruvan och vägen genom rampen i Burkland (Zinkgruvan Mining AB 2019) 

Datainsamling 

Zinkgruvan har i dagsläget ingen betydande datainsamling med avseende på drifttid för 

tillredningscykelns olika moment. Den data som Zinkgruvan för statistik på är exempelvis 

antalet planerade salvor per vecka och månad, antal arbetsolyckor samt mängd uppfordrad malm 

till anrikningsverket. I dagsläget arbetas det med installation av ett nytt system för smidig 

inrapportering av all den data som är av stor vikt för effektivitet och säkerhet. Systemet kommer 

bland annat möjliggöra för operatörer att via en surfplatta rapportera in drifttider och när 

maskiner blir stillastående. Vidare kan operatörerna ange vid vilken tidpunkt som arbetet inleds 

och slutförs vilket är nödvändigt för arbetet med identifiering av flaskhalsar i 

tillredningsprocessen. 
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Hexagon mining  

Hexagon mining är ett planeringsprogram som möjliggör en god översikt av gruvans operationer, 

däribland hela tillredningscykeln. Hexagon AB. 2019. Programmet är nyförvärvat i Zinkgruvan 

och tanken är att varje operation skall rapporteras in med avseende på tid och eventuella 

avvikelser från driftplanen. I dagsläget är Hexagon mining fortfarande i försöksstadiet för 

Zinkgruvan men planen är det skall användas fullt ut vid årsskiftet.  

Resultat  

Tidtagning har utförts nere i gruvan samt analyser av de rapporter som finns att tillgå från 

Hexagon mining. I ekvation 1 & 2 användes mätdatat för att beräkna vilket moment som utgör 

flaskhals med avseende på kapacitet (ekvation 1) och utnyttjandegrad (ekvation 2). 

Resultatet från undersökningen och beräkningarna redovisas nedan i stapeldiagram och tabeller. 

Resultat genom analys av kapacitet  

Utifrån resultatet som presenteras i Diagram 1 och Tabell 1 nedan samt tidigare teori kan det 

tydligt urskiljas att lastning är det moment i tillredningscykeln med den lägsta kapaciteten av de 

nio moment som studerats i undersökningen. Enligt Ekvation 1 indikerar resultatet på att 

lastningen är flaskhalsen i sammanhanget, då den beräknade kapaciteten för lastning är 0,22 

gavlar per timme. Vidare kan urskiljas laddningens förenlighet med den högsta kapaciteten och 

därav antyda att laddningen icke kan betraktas som en flaskhals. 
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Diagram 1 Resultat genom analys av kapacitet 

Tabell 1  Resultat genom analys av kapacitet 

 

Resultat genom analys av utnyttjandegrad  

Utifrån resultatet från analysen av utnyttjandegraden i Diagram 2 och Tabell 2 kan det avläsas att 

lastningen är det moment med den högsta utnyttjandegraden (28,13%). Med motiveringen att 

flaskhalsen identifieras som det moment med högst utnyttjandegrad påvisar resultatet av 

mätningarna att lastningen kan betraktas som en flaskhals i sammanhanget. Precis som i 

resultatet ovan är laddningen det moment som är mest effektivt, men i detta sammanhang med 

avseende på utnyttjandegrad. 
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Diagram 2 Resultat genom analys av utnyttjandegrad 

Tabell 2  Resultat genom analys av utnyttjandegrad 

 

Samtal med personal under- och ovan jord 

Eftersom resultatet från undersökningarna indikerar att lastningen tycks vara en flaskhals i 

samtliga avseenden borde därför åtgärder vidtas för att begränsa eller helt eliminera problemet 

med flaskhalsar. Efter samtal med personal nere i gruvan uppdagades att en betydande faktor till 

att lastningen blir en flaskhals är till följd av långa körsträckor. En ytterligare orsak till detta är 

att gråberg ligger kvar i orterna då malm prioriteras först, eftersom malmen genererar intäkter. 

Personalen ovan jord nämner vid ett samtal att det vid vissa tillfällen har lösgjorts mer berg än 

vad som är planerat. Detta har resulterat i att lastningen inte har hunnit med att utföra sitt 

planerade arbete.  
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Åtgärdsförslag  

Genom att studera ritningar på gruvan kan det konstateras att vissa områden ligger relativt långt 

ifrån rampsystem och övrig infrastruktur. Detta begränsar möjligheten att på ett effektivt sätt 

kunna transportera maskiner till och från det aktuella området. Ett exempel på ett sådant område 

där rampsystem ligger långt bort är Dalby som omnämnts tidigare i arbetet. Om lastningen 

undersöks i detta område innebär detta långa körsträckor eftersom gråberget skall transporteras 

upp till västra fältet. Vid transport från Dalby till västra fältet tar enkel väg ca 45–60 min. Det 

innebär således att utnyttjandegraden ökar samtidigt som kapaciteten minskar. 

Genom att använda högsta möjliga kapacitet på hjullastare såväl som lastbil med avseende på 

tonnage och utrymme kan transporttiderna minska. I västra delen av gruvan, i synnerhet vid 

prospekteringsområdet Dalby, saknas det närliggande infrastruktur med anknytning till 

ovanliggande brytningsnivåer. Ett rampsystem eller ett uppfordringsschakt för transport av 

gråberg skulle därför i teorin kunna leda till kortare transporttider. Eftersom Dalby snart kommer 

att bli ett nytt brytningsområde kan installation av ny infrastruktur även underlätta 

malmtransporterna på sikt. 

Ny infrastruktur mellan 650 - 1140 m  

I den största delen av gruvan löper rampsystem och vägar som sammankopplar områdena och 

underlättar transport av utrustning och material. Bra infrastruktur medför effektiv malmbrytning 

och ortdrivning eftersom det möjliggör smidig förflyttning mellan gruvans områden. Vid studier 

av gruvkartor såsom exempelvis Figur 8 , kan det urskiljas att infrastrukturen är glesare mellan 

nivåerna 650–1140 m i västra fältet än i andra områden. Det är också mellan dessa nivåer som 

tiderna för transport av gråberg är som allra längst. Korrelationen mellan långa transporttider och 

bristen på infrastruktur tyder således på att det kan finnas ett behov av en ramp eller ett 

uppfordringsschakt för att binda samman nivåerna, se Figur 9. 
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Figur 9 Åtgärdsförslag mellan 1140 och 650 meter (Zinkgruvan Mining AB 2019) 

 

Vid malmkroppen Cecilia finns ett rampsystem som är direkt sammankopplat med dagrampen 

från marknivån. Rampsystemet från Cecilia (650 m) skulle kunna förlängas ned till Dalby (1140 

m) för att på så sätt minska transporttider och underlätta logistiken. Ett annat alternativ för att 

binda samman nivåerna skulle kunna vara ett uppfordringsschakt från 1140 till 650 m. Med ett 

sådant schakt skulle det krävas färre transporter med lastbil och därmed minskade transporttider. 

Utökad maskinpark 

Zinkgruvans maskinpark innefattar i dagsläget 38 maskiner som används vid ortdrivning och 

brytning av malm. Av de 38 maskinerna är 9 lastbilar och 5 är hjullastare. Det nuvarande antalet 

lastbilar och hjullastare kan vara en orsak till att lastningen påvisas som en flaskhals, vilket tyder 

på att maskinparken kan vara i behov av expansion. En utökad maskinpark i gruvan skulle kunna 

motverka att flaskhalsar uppstår. Ett ökat antal lastbilar och hjullastare möjliggör lastning i fler 

orter samtidigt vilket innebär en ökad kapacitet och i teorin en förbättrad utnyttjandegrad.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Den ursprungliga metoden som legat till grund för detta examensarbete gick inte att utföra som 

planerat. Det ledde till oförutsedda hinder som krävde att metoden behövde utvecklas ytterligare. 

Den tidigare metoden var att bland annat undersöka Zinkgruvans skiftloggar för att således få 

fram tiden för varje moment i tillredningscykeln. Efter två veckors arbete framkom det att 

Zinkgruvan aldrig har fört sådan statistik, vilket var anledningen till att metoden behövde 

utvecklas. Den nya metoden fick därför bygga på mer tidtagning än planerat, vilket inte var 

optimalt då varje moment i tillredningscykeln tar lång tid att genomföra. För att få data 

statistiskt signifikant, skulle det i praktiken krävas många fler mätningar för att komma nära 

sanningen och tiden skulle därför inte räcka till. Lösningen på detta var att generalisera mätdatat, 

genom att endast utföra en noggrann mätning av respektive moment och använda mätningarna 

till beräkningar och analyser.  

Som tidigare nämnts så saknar Zinkgruvan statistik över tidsdata gällande de olika momenten i 

tillredningscykeln. Vid tillfälle för arbetet har ett nytt projekt inletts där protokoll ska föras över 

statistik för tillredningscykeln med hjälp av hexagon mining. Syftet med det nya systemet är att 

varje operatör ska ange när arbetet startas, slutförs och eventuella driftstopp som kan komma att 

påverka den totala drifttiden. Rapporteringen från operatörer ska ske via en surfplatta 

uppkopplad mot Hexagon mining.  

Projektet är vid tillfälle för arbetet ännu i startskedet och operatörerna har inte fått någon speciell 

utbildning i hur rapporteringen skall ske och ingen tillgång till programmet.  

Den statistik som fanns att tillgå från Hexagon mining vid skedet för datainsamlingen till detta 

arbete var endast några rapporteringar till driftcentralen via komradio från operatörer. Ett av flera 

problem med denna typ av rapportering är att operatörer helt glömmer bort att rapportera till 

driftcentralen eller rapporterar fel. Felrapporteringar kan exempelvis vara att operatörer 

rapporterat fel starttid och sluttid, glömt att rapportera rast eller driftstopp. Detta leder således till 

att flera av tiderna som samlats in blir missvisande.  
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För att beräkna utnyttjandegraden och kapaciteten användes två ekvationer som tagits fram 

genom litteraturstudier. Den litteratur som studerades beskrev en tillverkningsprocess i en fabrik 

där produktionen följdes av flera processteg. Tillverkningsmetoden i fabriken byggde på 

rullandebandprincipen, vilket innebär att det ena processteget avlöser det andra. Ekvationerna i 

litteraturen anpassades därefter till Zinkgruvans tillredningsprocess, vilket i teorin också 

betraktades som en fabrik. Ekvationerna i litteraturen identifierar endast flaskhalsar i en fullt 

automatiserad process. Att sedan ta dessa ekvationer och anpassa till en gruva där framdriften 

har en större påverkan av mänskliga faktorer kan därför bli missvisande. Detta till trots ger 

ekvationerna en viss bild av vilka processteg som utgör flaskhalsar i sammanhanget. Utöver de 

parametrar som tagits i beaktande i ekvationerna finns det ytterligare faktorer som påverkar tiden 

för ett processteg. Dessa faktorer kan vara förflyttningstid, raster, verkstadstid och driftstopp. 

Resultatdiskussion  

Resultatet pekar i slutändan på vilket moment som utgör flaskhalsen i sammanhanget, givet den 

data som insamlats. Tiden för tillredningscykeln har endast uppskattats genom att addera ihop 

effektiv arbetstid för samtliga moment. I praktiken varierar tidsåtgången för tillredningscykeln 

beroende på vilket område i gruvan som studeras. Vissa orter är belägna på ett större avstånd och 

eller större djup än andra, således varierar förflyttningstid för operatörer till och från arbetet. En 

annan faktor som kan påverka förflyttningstiden är områdets utformning. Trängre orter är förenat 

med försiktigare framförande av såväl maskiner som övriga fordon än i bredare orter.  

I resultatet föreslogs utökad infrastruktur som en åtgärd till de identifierade flaskhalsarna. En 

utökad infrastruktur innebär mer resurser till planering och produktion. I planeringen måste det 

undersökas om det är möjligt att utöka infrastrukturen med avseende på bergmekaniska och 

geologiska faktorer. Bergmekaniska faktorer som styr över genomförbarheten kan vara 

sprickgrupper som formar kilar och block i tak och väggar. Beroende på bergmassans stabilitet 

behöver anläggningen förstärkas med lämplig förstärkningsmetod. Det är möjligt att ny 

infrastruktur i gruvan skulle fördela om spänningarna i berget så att intilliggande områden 

påverkas ur stabilitetssynpunkt. Genom att störa en bergmassa kan deformationer uppstå i orter 

och brytningsrum då det ger upphov till sekundära bergspänningar. Deformationerna kan uppstå 

eftersom berget avlastas mot öppna ytor, såsom ett brytningsrum eller en ort.  
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För att driva ny infrastruktur ska det vara ekonomiskt försvarbart, det vill säga lönsamt med 

avseende på behovet i relation till kostnaden. Vid ett infrastrukturprojekt i Zinkgruvan krävs 

resurser i såväl projektet som i den dagliga produktionen av malm. Projektet skulle kunna 

resurssättas med egen personal alternativt med entreprenörer. Att använda egen personal är 

förenat med minskade resurser till malmproduktion, vilket innebär lägre lönsamhet. 

Entreprenörer skulle kunna utföra projektet parallellt med att Zinkgruvans egna resurser bedriver 

malmproduktionen som vanligt och ingen lönsamhet uteblir. För att utföra detta bör den 

uteblivna produktionsvinsten sättas i relation till entreprenadkostnaden för att kunna avgöra 

vilket alternativ som är mest ekonomiskt försvarbart.  

 

Eftersom resultatet inte tar hänsyn till andra tidspåverkande faktorer kan det endast betraktas 

som en grov generalisering.  

Ett av dem åtgärdsförslag som arbetats fram med avseende på resultatet var att utöka 

maskinparken i gruvan. Detta skulle i teorin innebära att lastningen, som var en påvisad 

flaskhals, får en ökad kapacitet och kan fortgå simultant i flera orter. Arbetet har inte tagit 

hänsyn till de extra kostnader som en utökad maskinpark skulle innebära utan endast ämnat att 

lösa det flaskhalsar som uppdagats. I teorin skulle en utökad maskinpark vara en potentiell 

lösning för att eliminera eller begränsa flaskhalsen men i praktiken skulle det generera ökade 

kostnader.  

Genom att utöka maskinparken i Zinkgruvan skulle, precis som med en utökad infrastruktur, 

behöva vara ekonomiskt försvarbart. En utökning av maskinparken skulle generera en 

investeringskostnad för inköp av maskinerna. Utöver investeringskostnaden skulle ytterligare 

lönekostnader tillkomma för personal såsom operatörer och mekaniker. Fler maskiner i gruvan 

skulle innebära behov av större utrymme i servicehallar samt utökade parkeringsmöjligheter. Det 

finns alltså båda en ekonomisk och en logistisk aspekt att beakta med en utökad maskinpark.  
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Slutsats 

Målet med att undersöka Zinkgruvans tillredningsprocess var att finna de flaskhalsar som 

kontinuerligt uppstår i tillredningsprocessen samt orsaken till dessa. Efter tidsstudier och analys 

av tillredningsprocessen stod det klart att lastningen är det moment som utgör flaskhalsen i 

sammanhanget. Orsakerna till detta visade sig vara fler än förväntat och beror alltså inte endast 

på en faktor. Det har visat sig att flera transportsträckor är långa, inte minst sträckan mellan 

Dalby och Cecilia/Borta bakom. Under samtal med personal ovan jord uppdagades att det i vissa 

fall förekommer längre drivning än planerat varpå lastningen blir försenad till följd av mer 

arbete. Det är viktigt att ta i beaktande det som nämnts i diskussionen, att det skulle krävas 

många fler tidmätningar för att resultatet skall anses statistiskt signifikant. Detta föranleder att 

det resultat som presenterats i detta examensarbete inte är representativt eftersom mätningarna 

för varje moment i tillredningscykeln är få. 
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Rekommendationer till framtida studier  

Med hjälp av planeringsprogrammet Hexagon mining kan Zinkgruvan i framtiden samla 

information om varje moment i tillredningscykeln genom inrapportering från operatörerna. När 

programmet har använts ett tag kommer det att ha samlats in så pass mycket tidsdata att det går 

att göra tidsåtgången för varje moment statistiskt signifikant. Tiderna kan därefter omsättas i de 

matematiska samband som härletts i detta arbete varpå flaskhalsarna kommer att bli mer 

statistiskt korrekta. Den insamlade datan från Hexagon och de matematiska sambanden kommer 

i framtiden att möjliggöra enkel identifiering av flaskhalsar. Vid beräkningar i senare skeden kan 

det vara lämpligt att införa ytterligare en variabel, nämligen tiden för att förflytta maskinerna. 

Denna tidsvariabel kan adderas ihop med den variabel som beskriver den aktiva arbetstiden, 

variabel x i ekvation 1 respektive 2. Här ur erhålles ett matematiskt samband som tar hänsyn till 

ytterligare tidspåverkande faktorer. Eftersom flaskhalsarna kan uppenbaras på olika platser i 

gruvan medför detta unika behov av förebyggande åtgärder. Sträckan och därmed tiden att 

transportera maskiner till och från arbetet kommer att variera beroende på var i gruvan arbetet 

utförs. I framtiden rekommenderas Zinkgruvan att utföra undersökningar i samtliga av gruvans 

aktiva områden för att på så vis komma fram till unika åtgärder mot flaskhalsarna. 
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