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Boliden Mineral Ab's mine in Garpenberg, Dalarna is going through a massive
expansion. The annual ore production is being increased from 1,4 million tons to 2,5
million tons in less than two years period of time. Along this expansion the
department of mining techniques is administrating a project of optimizing the short
term planning for the mining production. Garpenberg have since mid 90s stored
information from all mining processes in a database.
The information consists of time data from all the different activities required in the
mining process, for example charging, blasting, loading etc. The database also contains
time data of delays that are affecting the production. The amount of data is massive
and has previously not been analyzed but is expected to provide answers to what
causing inaccuracy in the short term planning. The project is focused on two separate
mining areas, Dammsjön and Ramp mining in Lappberget. Dammsjön is an area that is
severely affected by poor rock quality and is experiencing massive deviations in
activity operation time and consequently deviations in mining cycle operation time.
The ramp mining in Lappberget is performed under good conditions with good rock
quality and has relatively few deviations in activity operation time and mining cycle
operation time. A comparison has been made of these two mining areas to see how
much influence rock quality has on the process deviations.
The result shows that poor rock quality is the major cause of the short term planning
is not being met in a satisfying extent in Dammsjön. Rock quality is related to
deviations in the mining process in Lappberget but reported delays have a more
dominant image here compared to total deviations. It has also been revealed that
information about rock quality for different mining areas is not within the database.
The object of the project was to find an improved method for short term planning for
the mining production. But in the current situation it is not justified to do so due to
the absence of information about rock quality for each mining area.
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SAMMANFATTNING
Boliden Mineral AB genomför en kraftig expansion i Garpenbergsgruvan i
Dalarna. Den årliga malmproduktionen skall ökas från 1,4 miljoner ton till
2,5 miljoner ton på mindre än två år. I samband med expansionen
bedriver avdelningen för gruvteknik (TG) ett projekt för att effektivisera
brytningsprocessen i gruvan. Garpenbergsgruvan har sedan mitten på 90talet samlat information om brytningsprocessen i gruvan. Informationen
omfattar tidsdata för samtliga aktiviteter som ingår i brytningsprocessen
som exempelvis laddning, lastning sprängning etc.
Däribland finns även tidsdata för olika typer av störningar som
påverkar produktionen. Mängden data är stor och några tidigare analyser
av den har inte gjorts men är tänkt att kunna ge svar på varför
brytningsplaneringen inte följs i den utsträckning man önskar. Projektet
omfattar två brytningsområden, Dammsjön och rampdrivning i
Lappberget. Dammsjön är ett område med stora problem relaterade till
bergkvalitet med stora variationer i aktivitetstid och således också
salvcykeltid som följd. Rampdrivningen i Lappberget är ett område där
brytningen sker under bra bergförhållanden förekomsten av variationer i
brytningsprocessen är förhållandevis små. En jämförelse av dessa
områden har gjorts med avseende på aktivitetstider och salvcykeltider för
att se hur stor inverkan bergförhållanden har på processvariationerna.
Resultatet visar att bergproblem utgör en av de största källorna till
variationer i brytningsprocessen i Dammsjön och således också den största
orsaken till att planeringen inte följs där i önskad utsträckning.
Variationerna i brytningsprocessen är också där starkt kopplade till
bergkvalitet i Lappberget men där spelar inrapporterade störningar en
viktigare roll. Vidare har det visat sig att information i databasen om
bergkvalitet för olika områden inte finns att tillgå. Målet med projektet var
att finna en bättre planeringsmetodik för gruvproduktionen, något som i
dagsläget inte är motiverat att göra på grund av att information om den
mest dominerande källan till variationer i brytningsprocessen,
bergkvalitet, inte finns att tillgå.

Nyckelord:
Processeffektivisering,
Aktivitetstid, Störning, Bergkvalitet

Processvariation,

Salvcykeltid,
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Life of mine, är den beräknade tid
från att en gruva tas i drift tills den
är utbruten

Gavel

Brytningsfront

Enhetsoperation/Aktivitet

Arbetsmoment
i
exempelvis
borrning,
skrotning etc.

salvcykeln,
laddning,

FSP

Flödesstyrd produktionsplanering även kallat
MOC, Mine Operation Controlcenter.

Salvcykel

Genomförandet av erforderliga arbetsmoment
från att sprängning skett tills det att sprängning
kan ske igen.

Salvcykeltid

Den sammanlagda tid som krävs för att
genomföra de aktiviteter som ingår i salvcykeln.

Effektiv Aktivitetstid

Den sammanlagda tid, exklusive olika typer av
avbrott, det tar att genomföra en aktivitet under
en salvcykel.
Den sammanlagda tid, inklusive tid för olika
typer av avbrott relaterade aktiviteten,

Total Aktivitetstid
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1. INLEDNING
1.1

Bakgrund och Projektbeskrivning

Projektet är utfört på uppdrag av Boliden Mineral AB som ett
examensarbete berörande Garpenbergsgruvan den 24 mars till den 8
juni, 2014. Boliden AB, även känt som New Boliden (Boliden) är ett
svenskt metallföretag grundat 1931 med fokus på hållbar utveckling.
Kärnkompetensen ligger inom prospektering, gruvor, smältverk och
metallåtervinning.
I fyra gruvområden, tre i Sverige och en i Irland, bryts malm
innehållande bly, zink, koppar, silver och guld. Malmen förädlas och
smälts i fem smältverk i Sverige, Finland och Norge. Boliden har
omkring 4800 anställda och en omsättning på 34 miljarder kronor.
Garpenbergs gruva är Sveriges äldsta fortfarande i drift. Första spåren
av brytning har daterats tillbaka till 1200- talet. Sedan 1957 äger Boliden
gruvan som nu är i slutfasen av en kraftig expansion som påbörjades
2011 som en följd av stigande metallpriser och lovande prospektering i
området.
Under 5 år investeras 3,9 miljarder kronor i nya
underjordsanläggningar,
anrikningsverk
och
infrastruktur.
Investeringen skall möjliggöra en ökning i årlig malmproduktion med
1,1 Mton, från 1,4 Mton till 2,5 Mton i slutet av 2015. Trots en nära
fördubblad produktion förväntas gruvan kunna vara i bruk till minst
2030. Garpenbergs driftcentral (FSP- Central) samlar in och lagrar
kontinuerligt data från alla huvudaktiviteter som pågår i gruvan. Detta
har mer eller mindre gjorts sedan slutet på 90- talet. Gruvplaneringen
inom Boliden delas upp i fem steg.
Första skedet i planeringskedjan är life of mine, (LOM) där man
uppskattar gruvans livslängd. Därifrån bryts planeringen ner i kortare
tidsperioder. Sista ledet i gruvplaneringen är detaljplaneringen, som
hos Boliden benämns korttidsplanering eller korttid resursplanering. I
gruvan är det hundratals separata huvudaktiviteter (arbetsmoment) att
planera varje vecka vilket ställer stora krav på gruvplanerarna och
deras verktyg. Boliden använder sig av programmet GanttSceduler för
att ordna och visualisera alla aktiviteter som pågår i gruvan varje skift,
men på grund av gruvdriftens dynamiska komplexitet finns det många
svårförutsedda störningar som kan påverka hur väl planeringen följs.
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1.2

Problemställning

Garpenbergsgruvans driftcentral lagrar en stor mängd information från
aktiviteter i gruvan, till exempel tider för enhetsoperationer för
salvcykeln samt tider för störningar och orsak till dessa. Mängden data
är stor och har tidigare inte analyserats i större omfattning.
Boliden använder sig av termen planföljsamhet som anger graden
av hur väl produktionen följer den fastställda planeringen. I dagsläget
anses planföljsamheten inte vara tillfredsställande och man vill finna
orsakerna till processvariationerna som försvårar planeringsarbetet.
1.3

Syfte och mål

Genom att analysera tidsdata för störningar och enhetsoperationer är
förgoppningen att kunna identifiera produktionsstörningarnas orsaker
och omfattning och vidare implementera åtgärder för att minska eller
helt eliminera dessa. Vidare kan analysen för tidsdata gällande
enhetsoperationer och salvcykeln jämföras med de planerade tiderna
för att se i vilket led störningarna uppkommer och vart de ger utslag,
samt motivera val av brytningsmetod i svåra bergförhållanden.
1.4

Litteraturstudier

För att skapa förståelse för gällande syfte och problemställning har
fördjupande studier gjorts i kvalitetssystem och statistisk
processtyrning gjorts. Metoder och teori baseras på litteratur om dessa
ämnesområden och beskrivs utförligare i kapitel 2 och kapitel 3.
Självklart
har
också
den
kompetens
som
finns
inom
företagsavdelningen gruvteknik (TG) och hos personalen i
Garpenbergsgruvan använts.
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2. METODIK
2.1

Allmänt om statistiska undersökningar

Beroende på analysmaterialets beskaffenhet, vilket syfte och vilken
frågeställning man har så finns det olika sätt att mäta, presentera och
beskriva sitt material. Genom att känna till vilka variabler, diagram och
mått som finns att tillgå inför en undersökning förbättras således
möjligheterna till att ursprunglig frågeställning besvaras och syftet
fullföljs.
Man kan därmed säga att metoden som väljs för att genomföra en
undersökning i princip bestäms av vilken problemställning och vilket
syfte man har. Dock så skall de statistiska metoderna som använts vara
av sådan art att det a l l t i d finns möjlighet för en oberoende person att
göra om undersökningen. Möjligheten att kunna utvärdera resultatet
beror starkt på hur väl man redovisat sitt utförande. Hur datat har
samlats in, vilka metoder har man använt vid analysen och v a r man
har samlat in sin data är exempel på information som måste redovisas
för att någon utomstående skall kunna följa och utvärdera resulatatet.
Statistiska undersökningar kan beroende av dess art utföras på olika
typer av data och metoder.
2.2

Kvantitativ och Kvalitativ metod

Kvantitativ analysmetod baseras på kvantitativa variabler även kallat
numeriska variabler, d.v.s. man analyserar variabler som ursprungligen
antar numeriska värden.
Exempel på kvantitativa variabler kan vara tryckhållfasthet, längd
eller tid. Kvalitativ analysmetod baseras på kvalitativa variabler, vilket är
en icke-numerisk variabel. Som exempel på kvalitativa variabler kan
nämnas kön, universitetsprogram eller personlig inställning till
rapporteringsrutiner i en gruva. Dahmström (2011)
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2.3

Datainsamling

Insamling av information till en statistisk analys eller undersökning kan
ske under olika förutsättningar, man skiljer på primär data och sekundär
data. Primärdata är ”ny” data och har fördelen att den i
insamlingsskedet kan anpassas för givna definitioner och avgränsas till
den givna frågeställningen för projektet. Primärdata enbart kan således
inte användas för analys av det förgångna, däremot kan den kan den
användas som komplement till sekundärdata.
Sekundärdata är data som finns sedan tidigare i registerform.
Fördelarna med att använda sig av sekundärdata är att det generellt
sett är billigare att genomföra undersökningar och analyser med
sekundärdata. Man slipper då insamlingsskedet som ofta är mycket
kostsamt och tidsödande. En annan fördel med användandet av
sekundärdata är att tid som annars skulle ha tillfallit
datainsamlingsprocessen nu kan frigöras till analysen. Man kan lätt
missta sig för att analysen kommer att bli enkel i jämförelse med
datainsamlingen, men analysarbetet kräver ofta mer eftertanke och
lärande av olika analysmetoder än vad man kan tro. Fördelarna med
användandet av registerdata är många, men det finns också nackdelar
med det.
Ett av problemen med att använda registerdata (sekundär data) i
analysarbetet är att man oftast inte har så god kännedom om den. Det
krävs då tid till att bekanta sig med materialet, speciellt om det är en
omfattande datamängd man skall behandla. En stor omfattning av data
kan även det i sig utgöra ett problem för hur all information skall
hanteras. Det kan även vara svårt att anpassa den till avgränsningar och
definitioner givna för den gällande problemställningen. Bedömningen
av kvaliteten på de data man vill analysera utgör också en svårighet vid
användandet av registerdata. Det gäller speciellt när datainsamlingen
görs internt av ett företag, som ursprungligen kanske har haft helt
andra syften med den. Bryman (2011)
2.4

FSP – Centralen

Sedan slutet på 90-talet har Garpenbergsgruvan använt sig av
flödesstyrd produktionsplanering, FSP. Systemet är i grunden en
manuell planeringsmetodik men har stöd från programvaror som
hjälper till att visualisera planeringen och registrera de variabler som
förekommer i arbetsflödet.
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Kap. 2 Metod

Planeringsmetodiken bygger på att körplaneringen styrs i realtid
från driftcentralen (FSP- centralen). Arbetsledarna för de olika
arbetslagen ger vid skiftstart skriftliga arbetsordrar till gruvarbetarna
(Operatörerna) som i realtid rapporterar in start- och stopptid för
arbetsmomentet samt eventuella förekomster av störningar under
arbetets gång.
I och med att information kontinuerligt flödar ur gruvan och
registreras av FSP- centralen ges en inblick i över alla pågående
aktiviteter nere i gruvan under varje skift. Ursprungligen var FSP
ämnat att fungera både som ett styrverktyg och som ett
planeringsverktyg. Detta syfte har aldrig fullgjorts och systemet
fungerar mer som ett datalagrings- och kontrollverktyg, enligt
avdelningen för gruvteknik (TG).
2.5

Ganttscheduler

Det man idag använder som verktyg för korttidsplanering är
programvaran Ganttscheduler. Grunderna i programmet är de samma
som för alla ganttscheman, där liggande staplar av varierande längd
löper ut med en horisontell tidsaxel illustrerar olika arbetsmoments
fortgång.
I ett traditionellt ganttschema är olika aktiviteter placerade under
varandra för att visa på beroendesamband mellan dessa. I
Ganttscheduler anges istället olika brytningsfronter där man placerar
olika aktiviteter illustrerade som liggande block. Detta har med
salvcykelns beskaffenhet att göra. Inga nya arbetsmoment kan påbörjas
innan aktuell aktivitet är färdig.
2.6

Verktyg för dataanalys

För att genomföra en statistisk analys av stora datamängder krävs bra
verktyg för samordning och filtrering av analysmaterialet. Ofattningen
ställer stora krav på möjligheter till filtrering, gruppering,
inställningsmöjligheter för talformat etc. Analysverktyget som använts
är Microsoft Excel 2007.
Den stora fördelen med Excel är att det är ett kommersiellt program
där onlinesupport är lättillgänglig och en stor mängd instruktionsfilmer
finns att tillgå via internet. Excel har en funktion kallad Pivot Table som
är ett filtreringsverktyg och ett tabell- och diagramskapande funktion i
ett. Detta är ett mycket praktiskt verktyg vid behandling av stora
datamängder där normal filtrering annars skulle vara mycket
tidskrävande.
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3. TEORI
3.1

Allmänt

För att få inblick och förståelse för hur den statistiska undersökning bör
utföras är det viktigt att skapa sig en teoretisk referensram. Denna
omfattar verksamheten i sig, hur salvcykeln generellt ser ut, samt den
teori som ligger bakom själva analysarbetet. Teori som både är kopplat
till verksamheten i sig och själva projektets utförande är viktiga att
förstå.
3.2

Salvcykeln

Aktiviteterna i gavlarna (arbetsplatserna) utförs enligt en bestämd
arbetsföljd, salvcykeln. Denna består vanligen 10 huvudaktiviteter, när
alla är genomförda ger det en avslutad salvcykel,se figur 3.1.
Inledningsvis sker salvborrningen, där borrhål för sprängmedel görs.
Aktiviteten följs av laddning och skjutning där fyllning och detonation av
sprängämnet genomförs. Spränggaserna som bildas vid detonation är
giftiga och måste vädras ut innan inspektion av drivningsfronten och
utlastning kan påbörjas. Av säkerhetsskäl så sker sprängning under
skiftbyten då ingen personal finns i gruvan. För Garpenbergsgruvan är
det mellan 04:00 till 06:00 och 16:00 till 18:00, under dessa tidsintervall
sker sprängning, vädring och inspektion.
Inspektionen utförs av arbetsledare och geologer som bedömer ”hur
väl” salvan har gått och om en ny slavcykel kan påbörjas direkt eller om
det förekommer avvikelser som kan ge störningar i form av
extraaktiviteter. Exempel på störningar kan vara förekomst av skut,
som är stenblock som sticker ut från väggar, golv eller tak och
begränsar tillgängligheten på gaveln. Sköra zoner i berget som kräver
extra förstärkning eller att borrhålsriktningen och därmed
drivningsriktningen avviker från den planerade. Dessa störningar kan
ge upphov till att korttidsplaneringen måste justeras och
omprioriteringar göras för att drivningen skall kunna fortsätta.
Vattning av sprängmassor och brytningsfront är en mindre aktivitet
som inte brukar räknas till salvcykelns huvudaktiviteter, men utförs
normalt innan utlastning sker för att minska dammutvecklingen. Efter
salvskjutning och inspektion påbörjas utlastningen. Sprängmassorna
består av antingen malm eller av gråberg. Malmen är det som innehåller
de värdefulla mineralerna och gråberg är motsatsen som inte innehåller
några mineraler men används bl. a. som återfyllningsmaterial i de
utskjutna bergrum som bildas vid gruvdrift.

7

STATISTISK BEHANDLING AV DRIFTSDATA

När utlastningen är gjord påbörjas skrotningen. Då knackas löst berg
bort från tak och väggar som annars riskerar att falla ner och skada
utrustning och personal. Beroende på bergets kvalitet så kan man
behöva utföra skrotningen i en eller flera omgångar. Förekommer
mycket löst berg, exempelvis som en följd av dålig bergkvalitet, så kan
en mellanrensning behöva utföras då man lastar bort skrotat berg,
innan skrotningen kan återupptas och färdigställas. Man kan även
behöva skrota brytningsfronten, denna aktivitet kallas då för
gavelskrotning och förekommer i områden med mycket dålig
bergkvalitet.
Skrotningen följs av betongsprutning där gaveltak och väggar
sprutas med fiberarmerad betong i ett vanligen 2-3 cm tjockt lager för
att ytterligare säkra att inga lösa block och stenar faller ner och orsakar
skada. I vissa fall kan bergkvaliteten vara så dålig kvalitet att tak och
väggar måste förstärkas med armeringsnät innan betongsprutning kan
ske för att ge tillräckligt skydd mot ras. När betongen har härdat i
omkring 6 timmar påbörjas bultborrning och sättning, där bergbultar,
vanligen kamstänger, borras in och gjuts fast i gavelns väggar och tak.
Detta moment avslutar salvcykeln som nu kan påbörjas på nytt.
Salvborrning
Bultborrning
och sättning

Laddning

Betongsprutning

skjutning

Rensning

Vädring

Skrotning

Besiktning
Lastning

Figur 3.1 – Salvcykelns huvudaktiviteter. Alla aktiviteter är låsta att utföras i
den inbördes ordning de har och kan ej byta plats med någon aktivitet.
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3.3

Statistisk processtyrning

3.3.1

Allmänt

I samband med processverksamhet utgör variationer ofta ett problem
som man vill eliminera. Beroende på vilken process man studerar kan
det vara svårt att urskilja olika källors enskilda bidrag till variationerna.
Ofta finns det många olika källor till variation och syftet med
statistisk processtyrning (SPS) är att hitta så många källor till variation
man kan för att sedan indela dessa i urskiljbara orsaker och slumpmässiga
orsaker. Det man brukar kalla urskiljbara orsaker är som namnet
antyder orsaker som ger så stora variationer att man relativt enkelt kan
urskilja dem, exempelvis en felaktigt inställd maskin eller
verktygsförslitningar.
Övriga källor till variation kallas slumpmässiga orsaker, och kan
ofta vara svåra att skilja från urskiljbara orsaker, för vad som skiljer
något urskiljbart mot något som betraktas som slumpmässigt kan i
många fall bero på den aktuella kunskapsnivån och information man
har tillhanda om processen.
Det man vill åstadkomma med statistisk processtyrning är att med
hjälp av insamlad information från processen, skapa statistiska
underlag för beslutsfattande om förbättringsarbetet. Informationen
skall möjliggöra en identifiering av urskiljbara orsaker så att dessa kan
elimineras eller åtminstone kompenseras för. Detta bidrar till minskad
variation i densamma vilket ger ökad kvalitet och minskade
produktionskostnader. Bergman (2010)
3.3.2

Arbetet för förbättring

När man har upptäckt ett problem man vill åtgärda kan man gå efter en
förbättringscykel inspirerad av Edwards Deming, se figur 3.2. (Ibid.)
Den består av fyra steg, Planera – Gör – Studera – Lär. Första steget,
planera, syftar till att finna källorna till problemet, de urskiljbara
orsakerna. Omfattande problem kräver oftast att man delar upp det i
mindre delar som är enklare att hantera.
Källorna till problemet är ofta inte uppenbara men man kan skapa
sig en uppfattning om var den väsentligaste orsaken ligger genom ett så
kallat orsaks – verkan – diagram, även kallat fiskbensdiagram. Man måste
systematiskt och noggrant gå igenom alla tänkbara orsaker till ett
problem, annars är det lätt att man missar potentiella orsaker.
När man anser sig ha tillräcklig kunskap om de potentiella
felkällorna vill man stärka sina teorier med hjälp av statistiska data.
Behjälpliga
beskrivande
diagram
kan
vara
histogram,
sambandsdiagram och paretodiagram, som alla ingår i de sju
förbättringsverktygen, se avsnitt 3.3.3. Följande steg, gör – steget inleds när
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man, med hjälp av statistiska analyser, funnit de mest bidragande
orsakerna till problemet. Härvid beslutar man om åtgärder för att lösa
problemet.

Lär

planera

Studera

Gör

Figur 3.2 PDSA – Cykeln (Plan – Do – study - Act) är ett arbetssätt
inspirerad av Edwards Deming som första gången beskrev det 1986 i sin bok
Out of the Crisis. (Ibid.)

Det är nu viktigt att följa upp hur väl de utförda åtgärderna har
fungerat. I det studerande – steget upprepar man proceduren från första
steget (planera), där man samlar in nya data och analyserar dem på
samma sätt som tidigare så att man kan åskådliggöra resultatet. Har
åtgärderna gett önskad effekt så kan man gå vidare till nästa steg i
cykeln, om inte måste förbättringscykeln genomgås en gång till. Om
man uppnått önskat resultat är det av intresse att kontrollera att den
nya kvalitetsnivån bibehålls.
Sista steget i Demings förbättringscykel är lär. Här vill man som
namnet antyder ta lärdom av det man kom fram till i sitt
förbättringsarbete. Vad kom man fram till och hur undviker vi liknande
problem i framtiden är en möjlig frågeställning. Är problemet löst går
man, om så förekommer, till nästa problem i samma process och utför
förbättringscykeln. Annars går man till nästa process och granskar
denna. (Ibid.)
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3.3.3

Verktyg för förbättring

I följande avsnitt ges beskrivningar av olika verktyg man kan tillgå vid
en statistisk undersökning, hur de fungerar och var man lämpligast
använder dem. Fokus ligger kring de verktyg som ingår i ”de sju
förbättringsverktygen”, på engelska ”The Seven QC – Tools”, men
avgränsas med avseende på relevans för detta projekts förutsättningar.
Verktygen har framställts av bland andra Kaoru Ishikawa i syfte att
med enkla och effektiva verktyg för statistiska analyser involvera så
stor del av företagets personal som möjligt. (Ibid.)
3.3.4

Datainsamling

Insamling av faktaunderlag anses vara ett av de viktigaste stegen i
förbättringsarbetet. Utan tillförlitliga data leder inte ens de mest
avancerade analysmetoderna till några bra underlag för beslut. Data
man samlar in skall vara av sådan omfattning att man kan dra
slutsatser från den.
Samtidigt bör den vara anpassad för ändamålet man har. Har man
inte reflekterat tillräckligt över vilken information man kan tänkas
behöva vid sin analys är risken stor att det saknas viktig information för
att dra tillförlitliga slutsatser. För mycket information är inte heller bra
då en för stor mängd data kan göra att man förbiser de viktiga delarna
av den. (Ibid.)
3.3.5

Histogram och Lådagram

Vid stora datamängder är histogram och lådagram utmärkta verktyg
för att påvisa variationer av olika mätstorheter. Vid små datamängder
kan man låta varje mätvärde för sig representeras men detta är varken
praktiskt utförbart eller önskvärt att göra vid stora datamängder.
Då indelas mätvärdena i olika klasser och intervall som i en mängd
får beskriva exempelvis vilken fördelning och varians en mätstorhet får,
exempelvis hur mycket operationstiden för lastning varierar vid 1000
olika mättillfällen. Ett lådagram kan redovisa samma information som
ett histogram med en annan grafisk framställning. (Ibid.)
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3.3.6

Paretodiagram

Som tidigare nämnt är det att rekommendera att fokusera på ett
problem i taget. För att utvärdera vilket problem som har störst
besparingspotential när det åtgärdas är paretodiagrammet ett bra
verktyg.
Med det kan man jämföra olika mätstorheter för olika orsaker mot
varandra för att utvärdera vilka som är av störst relevans för det
fortsatta förbättringsarbetet. Exempelvis så kan en jämförelse göras av
antalet inrapporterade störningar av en feltyp med vilken tid som
antalet störningar motsvarade och finna att den flertaligaste
störningstypen inte är den som ger störst störning i produktionen.
Mannen som först introducerade paretodiagrammet i modern tid
var Juran M. Joseph i sin bok Juran’s quality handbook. Där uttrycktes
”the vital few and the useful many” vid beskrivning av hur ett litet
antal feltyper kunde svara för en stor del av den totala kostnaden för
kvalitetsbrister. (Ibid.)
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4. OBSERVATIONER OCH INTERJUVER
4.1

Platsbesök i Garpenbergs underjordgruva

4.1.1

Allmänt

Under projekttiden genomfördes ett platsbesök i Garpenbergs
underjordsgruva mellan den 31 mars och den 4 april. Besöket syftade
till att ge en allmän förståelse och inblick i den dagliga verksamheten i
underjordsgruvan, produktionen och planeringsmetodiken. Detta för
att underlätta återkopplingen till den gällande problemställningen och
syftet med projektet.
4.1.2

Driftcentral (FSP - Central)

Tre dagar av platsbesöket i Garpenberg avsattes åt att ge inblick och
förståelse för driftcentralens funktion och det arbetssätt som tillämpas
där. Från driftcentralen övervakas produktionen nere i gruvan i realtid.
Information om samtliga aktiviteter registreras av en drifttekniker (FSPoperatör) som via radiolänk kontinuerligt får inrapporteringar av startrespektive stopptider för alla aktiviteter. Operatörerna i gruvan
(gruvarbetarna) skall även ange förekomst av eventuella störningar och
vilken typ av störning det rör sig om. Detta skall ske direkt när de
uppkommer.
En viktig fråga för denna studie har varit att ta reda på hur
tillförlitlig störningsdatat från FSP är och hur den borde tolkas. Vid
samtal med FSP- operatörer och produktionschefen framkom att vissa
rapporteringsrutiner har ändrats ett flertal gånger under den tidperiod
som analysen skall genomföras för. Rapporteringssystemet i sig har
även det ändrats och så har även skiftgången. Exakt när detta har skett,
och v i l k a rapporteringsrutiner som har ändrats har inte framkommit
men vid ett tillfälle gjordes en gemensam översyn av en
sammanställning av störningsdata.
Där framgick att omprioriteringar, som är en störningskategori,
utgjorde mer än 30 % av den totala störningstiden. Produktionschefen
berättade att alla omprioriteringar inte är till följd av störningar, utan
kan bero på att ett arbete avslutats tidigare än beräknat. De
rapporteringsrutiner man tidigare hade tog ingen hänsyn till detta och
alla omprioriteringar registrerades då som störningar. Detta ändrades
vid någon tidpunkt under det gångna året, oklart exakt när. Efter
ändringen av rapporteringsrutinerna, rapporteras endast de
omprioriteringar som är störningsrelaterade.
Enligt driftoperatörerna i FSP- Centralen respekteras inte
inrapporteringsrutinerna av en stor del av gruvarbetarna. Start- och
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stopptider rapporteras oftast in enligt föreskrivna rutiner men
störningar rapporteras oftast in i samband med aktivitetens stopptid,
där gruvarbetaren i efterhand anger en tid för störningen.
Vidare konstateras det att detta normalt inte utgör något problem i
större utsträckning för den information som skall lagras, men berättar
att vid skiftslut, då många aktiviteter rapporterar in sina stopptider
under en kort tidsperiod skapar detta en tillfälligt hög arbetsbelastning,
eftersom inget lagras automatiskt och all information i någon
omfattning måste föras in manuellt. Det händer då att man missar att
registrera stopptider för aktiviteter, eller rapporter om störningar. Detta
får följden att störningar inte registreras, och att gavlar står aktiva en
längre tid innan de stoppas.
Tiden som går innan misstaget upptäcks och rättas till kan vara upp
emot flera veckor. Angående planföljsamheten beaktas inte gavlarnas
beroendesamband så bra som de skulle kunna göra. Det är inte ovanligt
att gavlar som ligger i nära anslutning till varandra planerats att brytas
samtidigt utan påverkan på varandra. Men störs av varandra då
aktiviteterna i respektive gavel blockerar varandra. Resultatet blir att en
aktivitet får vänta med att utföras till blockeringen upphört. Aktiviteten
som får vänta blir då belagd med störningstypen ”Blockerad gavel”.
I avsnitt 2.4 anges att Gruvteknik (TG) anser att FSP- centralens
ursprungliga syfte som styrverktyg inte fullgjorts. Det är tydligt att
ingen styrning sker från FSP- centralen. Uppkommer frågor kring
exempelvis omprioriteringar hänvisar FSP- centralen till förmännen
(arbetsledarna) nere i gruvan.
4.1.3

Underjordsgruvan

Vid två tillfällen under platsbesöket gavs det möjlighet att tillsammans
med arbetsledarna (gruvförmännen) och planeringsgruppen besöka
gruvan för att gå igenom deras arbetsuppgifter och allmänt vetande
kring produktionsprocessen.
Varje dygn fullgörs 2 skift á 10 timmar. Dagskiftet pågår mellan
06:00 till 16:00. Mellan 16:00 och 18:00 råder skiftbyte och det är då
sprängning sker. Nattskiftet påbörjas 18:00 och pågår till 04:00 då nästa
sprängning sker mellan 04:00 och 06:00.
Innan skiftet påbörjas så hålls ett morgonmöte av
produktionschefen
vid
vilket
arbetsledare
från
olika
produktionsgrupper, geologer, gruvmätare och planeringsgruppen
medverkar. Under mötet stämmer man av utfallet från föregående skift.
Man går igenom hur många salvor som skjutits och stämmer av mot
hur många som var planerade. Eventuella tillbud, störningar,
planeringsändringar tas också upp på mötet.
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Man går även igenom arbetsordrarna för kommande skift. Dessa
innehåller information om hur många salvor som planeras skjutas,
vilka gavlar som är aktiva och vilka maskiner som finns vid respektive
arbetsplats. Mötet protokollförs och arkiveras analogt, men förs inte in
elektroniskt i någon databas.
Det
första
underjordsbesöket
bestod
i
att
inventera
brytningsområden. Vid inventeringen görs okulära besiktningar av
områden där störningar har blivit rapporterade och gruvförmännen gör
en yrkesmässig bedömning över vad som behöver åtgärdas för att
produktionen kan återupptas samt vem som skall göra det beroende på
tillgängligheten av maskinen.
Den låga planföljsamheten har inte med någon konkret störning att
göra, istället bör planeringens robusthet ses över. De störningar som
finns har inte någon enkel lösning. Maskinhaverier kommer mer eller
mindre alltid att förekomma, och den största orsaken till att
planeringen inte följs beror på att det inte finns tillräckligt många
gavlar i beredskap som kan börja drivas om problem uppstår i någon
av de ordinarie gavlarna.
4.1.4 Beskrivning av geologiska förhållanden
De geologiska förhållandena i garpenberggruvan skiftar mycket. Från
bra till mycket dåliga bergförhållanden. Vid dåliga bergförhållanden
innehåller berget mycket slag och sprickor vilket innebär förhöjd rasrisk
och mer omfattande förstärkningsarbete. Vid bra berförhållanden är
berget tätt och innehållet av sprickor och slag begränsat. Detta kräver
mindre förstärkningsarbete och risken för störningar som exempelvis
ras och skut minskar, med en ökad drivningshastighet som följd, se
kapitel 5. Områden med dåliga bergförhållanden är svåra att planera.
Vid en statistisk analys av produktionsrelaterade störningar vill man
veta om det förekommer fler störningar där än vid bra
bergförhållanden samt vilka orsaker störningarna har. Mått på
bergkvalité kopplat till olika brytningsområden finns i dagsläget inte i
någon databas och kan inte på ett effektivt sätt kopplas till den databas
som ligger till grund för analysarbetet. I avsnitt 5.3 berskrivs den för
studien gjorda områdesinriktningen, valen är gjorda ur en
bergmekansik synpunkt och innefattare ett område med bra respektive
dåliga bergförhållanden. Boliden (2014)

4.1.5

Beskrivning av drivningsmetoder

I garpenberg används generellt fyra olika brytningsmetoder.
Konventionell ortdrivning där en tunnel ”vågrätt” in och genom
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malmkroppen. Denna metod är den vanligaste och används med fördel
vid bra bergförhållanden. Takfällning används i bland annat i området
Dammsjön och innebär att man bryter malmen uppåt i malmkroppen
och fäller den från taket i tunneln, därav namnet takfällning. Boliden
(2014) Vidare beskrivning om var de används behandlas i avsnitt 5.3.
4.2

Datainventering

4.2.1

Allmänt

För att skapa sig en uppfattning om vad analysmaterialet innehåller och
vad den omfattar gjordes en datainventering. Det material som från
början tillhandahölls var oredigerade störningslistor för tidsperioden
2013/01 till 2014/03.
På grund av materialets stora omfattning insågs att ett effektivt
filtreringssystem måste kunna tillämpas om en analys av materialet
skulle bli praktiskt möjlig. Ett sådant system visade sig vara tekniskt
problematiskt att implementera för det första utgivna datamaterialet.
Ytterligare sökning i Bolidens databas resulterade i fyra välordnade och
utförliga listor i Excel. Listorna innehåller information om:
1.
2.
3.
4.
4.2.2

Alla störningsdrabbade aktiviteter
Alla aktiviteter totalt exklusive tider för störningar.
De ursprungligen planerade aktiviteterna.
Schablonvärden för aktivitetstider och salvcykeltider.
Uppskattade aktivitetstider

Idag utförs planeringen enligt schablonvärden på utförandetid för olika
aktiviteter. En jämförelse av dessa mot vad det i verkligheten tar att
genomföra olika aktiviteter kan visa om man tänkt rätt i sina
antaganden om aktivitetstider eller om dessa behöver definieras om.

4.2.3

Beskrivning av olika störningar

I datamaterialet ingår olika störningskategorier som beskriver av vilken
art störningen är. Vissa är enkla att förstå innebörden av, som
exempelvis maskinhaveri, strömavbrott, daglig tillsyn, letar maskin/
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utrustning och möte, utbildning. Det finns dock ytterligare fem
störningskategorier vars innebör inte är lika självklar som ovanstående.
Blockerad gavel innebär att en brytningsfront inte är tillgänglig för
brytning av olika anledningar. Dessa anledningar kan utgöras av
missar i planeringen som gör att en maskin skickas till en gavel som
ännu är upptagen av föregående aktivitet. Vidare kan det, vid två
närliggande gavlar, vara att arbetet i den ena gaveln hindrar att arbete
påbörjas i den andra gaveln på grund av att en strömkabel eller
liknande ligger över vägen. Materialbrist innebär att man material för att
genomföra en aktivitet, exempelvis betongsprutning eller bultborrning
har tagit slut eller inte finns tillgängligt av olika anledningar. Försenade
betongbilar eller sämre berg än väntat kan orsaka dessa typer av
störningar.
Övriga avbrott kan ha en mängd olika orsaker. Under denna kategori
är det tänkt att avbrott som inte passar in under övriga kategorier skall
läggas. Till övriga avbrott hör en beskrivning som maskinoperatören
rapporterar in till FSP- centralen som sedan skriftligt lägger in
beskrivningen av problemet.
Saknar media innebär att en typ av resurs som krävs för att utföra ett
arbete saknas. Exempel på detta är att ström till maskiner inte blivit
framdragen eller att vatten inte blivit framdraget innan aktiviteten har
tänkt påbörjats. Saknar media skall inte blandas ihop med materialbrist.
Omprioriteringar innebär att en aktivitet påbörjats men har avbrutits.
Detta kan ha flera orsaker, som att arbetet inte kan fortsätta på grund
av exempelvis bergproblem eller att en annan gavel har högre prioritet
och resurser att driva båda samtidigt saknas.
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5. RESULTAT – DATAANALYS
5.1

Störningar

Projektets frågeställning bygger kring en central fråga som lyder
”varför
följs
inte
planerna?”.
En
undersökning
av
produktionsstörningarnas
omfattning
och
inverkan
på
planföljsamheten var därför högst relevant.
Den stora omfattningen av information i databasen omöjliggjorde
en djupare analys av alla typer av störningar. Vidare har ändringar i
rapporteringsrutiner gjorts under perioden 2013-01 till 2014-03. Exakt
vilka ändringar som har gjorts är inte klarlagt. Figur 4.3.1 indikerar att
störningskategorin Övriga avbrott har påverkats av ändrade
rapporteringsrutiner på grund av den kraftiga variationen mellan första
och andra halvan av 2013.
För att återge en så korrekt bild som möjligt av störningssituationen
studerades enbart störningstider från perioden 2013-08 till 2014-03. Dels
på grund av den kraftiga variationen i Övriga avbrott, men också för att
denna kategori är svåröverskådlig utan klara definitioner.
I den kan en mängd olika orsaker ingå som inte är klart definierade,
vilket ihop med den stora kvantiteten data gör den omöjlig att
analysera med den tid som projektet väntas pågå under. Maskinhaverier
däremot är en väldefinierad störningskategori. Denna är dessutom
dominerande under perioden 2013-08 till 2014-03, vilket ytterligare
motiverar valet av period att studera.

Figur 5.1.1 – Störningstid per månad och kategori
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Störningarnas inbördes andel av den totala inrapporterade
störningstiden visualiseras med hjälp av paretodiagram. Diagrammet
är utformat så att de återger andelen störningstid i storleksordning för
respektive störningskategori samt den kumulativa andelen för
störningstiden. Figur 5.1.2 visar att nära 95 % av all inrapporterad
störningstid kommer från störningskategorierna Maskinhaveri, Blockerad
Gavel, Materialbrist, Omprioritering och övriga avbrott. Tabell 5.1.1 visar
den sammanlagda störningstiden för respektive störningskategori
under perioden 2013/08 till 2014/03.

Figur 5.1.2 – Paretodiagram för störningskategorier
Tabell 5.1.1 – Inrapporterad störningstid per störningskategori
Total inrapporterad störningstid Garpenberg produktion
2013/08 ‐ 2014/03
Störningskategori
Summerad störningstid Andel Kumulativ Andel
Maskinhaveri
3183:10
40,1%
40,1%
Blockerad gavel
1747:01
22,0%
62,1%
Omprioritering
963:08
12,1%
74,2%
Materialbrist
954:39
12,0%
86,2%
Övriga avbrott
664:15
8,4%
94,6%
Saknar media
345:08
4,3%
98,9%
Daglig tillsyn
64:32
0,8%
99,7%
Strömavbrott
18:54
0,2%
100,0%
Letar maskin/utrustning
01:02
0,0%
100,0%
Totalt
7941:54
100,0%
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5.2

Salvcykeltid

För att avgöra om de inrapporterade störningarna kan tillskrivas som
en orsak till låg planföljsamhet var ett viktigt steg i undersökningen att
bestämma rådande salvcykeltider.
Denna delades upp i Effektiv Salvcykeltid respektive Total
Salvcykeltid. Där den effektiva salvcykeltiden innefattar den totala
inrapporterade aktivitetstiden för varje salva exklusive inrapporterad
störningstid. På så sätt erhålls enbart den tid då ”produktiv” aktivitet
rådigt. Total salvcykeltid är den verkliga tidsåtgång som krävs för att
genomföra en salvcykel. I denna adderas all störningstid som
förekommit under salvcykelns gång till den effektiva aktivitetstiden.
5.3

Områdesinriktning

5.3.1

Allmänt

Sent i projektet insågs att på grund av de många variationerna, såsom
brytningsmetod, brytningsområden (och därmed bergförhållanden),
salvstorlek etc. utgör tidsdata för hela gruvan ett för grovt material att
dra slutsatser från.
I samråd med handledare på Boliden beslutades att två områden
skulle undersökas separat. Områdena valdes utifrån bergmekaniskt
perspektiv då just bergförhållanden har en stark påverkan på hur lång
tid olika aktiviteter och således också salvcykeln tar att genomföra.
5.3.2

Rampdrivning i Lappberget

Rampdrivning i Lappberget sker under bra bergförhållanden där få
bergmekaniska
störningar
förekommer.
Analysen
omfattar
rampdrivning vid nivåerna 620 och 1100.
Figur 5.3.1 visar den effektiva salvcykeltiden för rampdrivningen i
Lappberget. Figur 5.3.2 visar den totala salvcykeltiden för samma
område. Figur 5.3.3 visar effektiv salvcykeltid och total salvcykeltid för
samma område. Under bra bergförhållanden kräver den genomsnittliga
salvcykeln 17 timmar och 22 minuter att genomföra.
Den ”verkliga” salvcykeltiden (total salvcykeltid) kräver i
genomsnitt 2 timmar och 17 minuter mer för att genomföras, med en
genomsnittlig tid på 19 timma och 39 minuter. Trots bra
bergförhållanden förekommer störningar i 61,7 % av 93 genomförda
salvor vilka varar i genomsnitt 5 timmar och 25 minuter. (se Bilaga 2)
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Figur 5.3.1 – Effektiv Salvcykeltid Ortsalva Rampdrivning Lappberget

Figur 5.3.2 – Total Salvcykeltid Ortsalva Rampdrivning Lappberget

Figur 5.3.3 – Total och Effektiv Salvcykeltid Ortsalva Rampdrivning
Lappberget
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5.3.3

Takfällning i Dammsjön

Dammsjön har enligt ansvarig bergmekaniker varit ett område
påverkat av stora bergmekaniska problem.
Brytningen går långsamt och drabbas ofta av störningar. På grund av
tidsbrist omfattar analysen samtliga nivåer i dammsjön med
brytningsmetod takfällning. Figur 5.3.4 visar den totala salvcykeltiden
för takfällning i Dammsjön. Figur 5.3.5 visar den effektiva
salvcykeltiden för takfällning i Dammsjön och Figur 5.3.6 visar
kombinerad effektiv och total salvcykeltid för takfällning i Dammsjön.
Den effektiva genomsnittliga salvcykeltiden i dammsjön uppgår till
21 timmar och 28 minuter. Den ”verkliga” salvcykeltiden kräver i
genomsnitt 4 timma och 49 minuter mer för att färdigställas, med en
genomsnittlig tid för genomförande på 26 timmar och 17 minuter.
Analysen omfattar 375 genomförda salvcykler där 75,2 % innehöll
någon form av störning. Den genomsnittliga störningstiden för en
salvcykel uppgår till 6 timmar och 25 minuter. (se Bilaga 2)

Figur 5.3.4 – Frekvensfördelning för Total Salvcykeltid Takfällning dammsjön
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Figur 5.3.5 – Frekvensfördelning för Effektiv Salvcykeltid Takfällning
Dammsjön

Figur 5.3.6 – Frekvensfördelning för Total och Effektiv Salvcykeltid
Takfällning Dammsjön
5.3.4

Jämförelse Dammsjön och Lappberget

Figur 4.3.11 visar frekvensfördelningen över de totala salvcykeltiderna
för respektive brytningsområde.
I genomsnitt tar den verkliga (total salvcykeltid) salvcykeln 6
timmar och 38 minuter längre tid att genomföra i dammsjön jämfört
med rampdrivningen i Lappberget.
Förekomsten av störningar under en salvcykel är 13,5 % fler i
Dammsjön än i lappberget och varar i genomsnitt 1 timme längre än
vad de i genomsnitt gör i lappberget. Figur 5.3.7 visar
frekvensfördelningen av de totala salvcykeltiderna för respektive
område. 94,6 % av alla salvor i Lappberget har avslutats inom 32
timmar.
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Motsvarande siffra för dammsjön uppgår till 78,7 % när 32 timmars
salvcykeltid har passerat. 94,6 % avslutade salvcykler uppnås i
Dammsjön efter 48 timmar. (Se Bilaga 2)

Figur 5.3.7 – Frekvensfördelning av totala salvcykeltider för
brytningsområdena Dammsjön Takfällning och Lappberget Rampdrivning
Figur 5.3.8 visar frekvensfördelningen över de effektiva
salvcykeltiderna för respektive brytningsområde. Den effektiva
salvcykeltiden i Dammsjön är i genomsnitt 4 timmar och 6 minuter
längre än i Lappberget. Efter 36 timmar har 95,6 % av alla salvcykler
avslutats i Dammsjön. Motsvarande andel för Rampdrivningen i
Lappberget uppgår till 100 %. Efter 28 timmar har 96,8 % av alla
salvcykler avslutats i Lappberget. Motsvarande andel för Dammsjön är
82,7 %. (Se Bilaga 2)
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Figur 5.3.8 – Frekvensfördelning av effektiva salvcykeltider för
brytningsområdena Dammsjön Takfällning och Lappberget Rampdrivning

5.4

Uppmätta aktivitetstider

Störningar resulterar i ökade salvcykeltider men i vilket led de uppstår
och om någon aktivitet är drabbad hårdare än andra framgår inte utan
en tidsanalys av varje aktivitet i salvcykeln.
De studerade brytningsområdena utgörs även här av Dammsjön
Takfällning och Lappberget Rampdrivning. Samtliga data för
frekvensdiagram finns att läsa i bilaga 3.
5.4.1

Lappberget – Salvborrning

Figur 5.4.1 visar den genomsnittliga salvborrningen i Lappberget
varade i 4 timmar och 40 minuter. Av 88 studerade salvborrningar
förekommer störningar i 36,7 % av dem. Störningen varar i genomsnitt
1 timme och 46 minuter.
Totalt omfattar datamaterialet för brytningsområdet 92
salvborrningar men 4 av dessa tog längre tid än 12 timmar att
genomföra och faller utanför det tidsintervall som studerats. Figur 5.4.2
visar frekvensfördelningen av den effektiva aktivitetstiden för
salvborrning. Den genomsnittliga effektiva aktivitetstiden är 4 timmar
och 11 minuter. Inrapporterade störningar gör att den totala
aktivitetstiden varar i genomsnitt 29 minuter längre än den effektiva
aktivitetstiden. 4 salvborrningar varade längre än 4 timmar och faller
utanför det analyserade materialet.
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Figur 5.4.1– Total aktivitetstid Salvborrning Lappberget Rampdrivning

Figur 5.4.2 - Effektiv aktivitetstid Salvborrning Lappberget Rampdrivning
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5.4.2

Lappberget – Laddning

Figur 5.4.3 visar den genomsnittliga aktivitetstiden för laddning uppgår
till 1 timme och 38 minuter. Störning förekommer i 3,3 % av de 91
studerade laddningarna.
Störningarna varade i genomsnitt 40 minuter. Den effektiva
aktivitetstiden är liktydig med den totala då störningar förekommer i
en obetydlig del av de laddningar som analyserats. En laddning tog
längre tid än 12 timmar och faller utanför det analyserade
datamaterialet.

Figur 5.4.3 – Total aktivitetstid Laddning Lappberget Rampdrivning
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5.4.3

Lappberget – Lastning

Figur 5.4.4 visar frekvensfördelningen för aktivitetstider för lastning.
Den genomsnittliga totala aktivitetstiden för lastning är 3 timmar, den
genomsnittliga effektiva aktivitetstiden för lastning är 2 timmar och 55
minuter.
Av 92 analyserade lastningar förekommer störning i 3,2 % av dessa.
Den genomsnittliga störningstiden uppgår till 4 timmar och 24 minuter.
På grund av tidsbrist och praktikalitet har ingen separat
frekvensfördelning gjorts för den effektiva aktivitetstiden då skillnaden
mot samma diagram för total aktivitetstid inte är urskiljbar. En av 92
lastningar varade längre än 12 timmar och faller utanför det
analyserade materialet.

Figur 5.4.4 – Total/ Effektiv aktivitetstid Lastning Lappberget Rampdrivning
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5.4.4

Lappberget – Skrotning

Figur 5.4.5 visar frekvensfördelningen för den totala aktivitetstiden för
skrotning. Den genomsnittliga aktivitetstiden är 2 timmar och 20
minuter. Av 93 analyserade aktiviteter förekommer störningar i 9,7 %
av dessa. Störningens genomsnittliga varaktighet är 2 timmar och 3
minuter.

Figur 5.4.5 – Total aktivitetstid Skrotning Lappberget Rampdrivning

Figur 5.4.6 visar frekvensfördelningen av den effektiva aktivitetstiden
för skrotning. Den genomsnittliga effektiva aktivitetstiden är 2 timmar
och 8 minuter och analysen omfattar 93 genomförda skrotningar.

Figur 5.4.6 – Effektiv aktivitetstid Skrotning Lappberget Rampdrivning
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5.4.5

Lappberget – Betongsprutning

Figur 5.4.7 visar frekvensfördelningen av den effektiva aktivitetstiden
för betongsprutning. Den genomsnittliga totala aktivitetstiden är 36
minuter.
Av 93 genomförda betongsprutningar förekom störning i 6,5 % av
dessa. En betongsprutning varade i mer än 12 timmar och faller utanför
analysmaterialet. Den effektiva aktivitetstiden är 32 minuter men
fördelningen saknar relevans att redovisa då nästkommande aktivitet
inte kan påbörjas förens tidigast 4 timmar efter att betongsprutningen
genomförts på grund av torktid.

Figur 5.4.7 – Total aktivitetstid Betongsprutning Lappberget Rampdrivning
5.4.6

Lappberget – Bultborrning och Sättning

Figur 5.4.8 visar frekvensfördelningen av den totala aktivitetstiden för
bultborrning och sättning. Den genomsnittliga totala aktivitetstiden är 4
timmar och 36 minuter. Störningar förekommer i 34,1 % av de 81
aktiviteter som analysmaterialet omfattar.
Den genomsnittliga störningstiden varade i 2 timmar och 20
minuter. Totalt utfördes 86 separata aktiviteter, 5 av dessa varade i mer
än 12 timmar och faller utanför det analyserade materialet. Figur 5.4.9
visar frekvensfördelningen av den effektiva aktivitetstiden för
bultborrning och sättning. Den genomsnittliga effektiva aktivitetstiden
är 3 timmar och 51 minuter. 1 av 86 aktiviteter varade i mer än 12
timmar och faller utanför det analyserade datamaterialet.
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Figur 5.4.8 – Total aktivitetstid Bultborrning och sättnig Lappberget
Rampdrivning.

Figur 5.4.9 – Effektiv aktivitetstid Bultborrning och sättning Lappberget
Rampdrivning
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5.4.7

Lappberget – Rensning

Figur 5.4.10 visar frekvensfördelningen för aktivitetstider för rensning.
Den genomsnittliga totala och effektiva aktivitetstiden är 52 minuter.
Analysen omfattar 94 rensningar där 1,1 % av dessa innehåller någon
typ av störning. Genomsnittlig störningstid är 20 minuter.

Figur 5.4.10
Rampdrivning
5.4.8

–

Total/

Effektiv

aktivitetstid

Rensning

Lappberget

Lappberget – Övriga aktiviteter

Utöver salvborrning, laddning, lastning, skrotning och rensning
förekommer salvvattning, skjutning och vädring i varje aktivitet. Dessa
omfattas inte av tidsanalysen.
Skjutning och vädring sker under skiftbyte och salvvattning är en
aktivitet som saknar behov av tidsstudie då aktivitetstiden varierar
mellan 10 och 20 minuter och är mycket sällan drabbad av störningar.
Utöver dessa aktiviteter förekommer tidvis ett antal extraaktiviteter i
salvcykeln.
Oftast
är
dessa
aktiviteter
avhängiga
dåliga
bergförhållanden och förekommer endast sporadiskt vid goda
bergförhållanden som vid Lappbergets rampdrivning.
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5.4.9

Lappberget – Aktiviteters tidsandel av salvcykel

Den inbördes andelen som varje aktivitet utgör av total salvcykeltid
redovisas i figur 5.4.11. Aktiviteternas andel av den effektiva
salvcykeltiden visas i figur 5.4.12. Informationen kommer ur
datatabeller i bilaga 1.

Figur 5.4.11 – Aktiviteters andel av total salvcykeltid Lappberget
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Figur 5.4.12 – Aktiviteters andel av effektiv salvcykeltid Lappberget
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5.4.10 Dammsjön – Salvborrning
Figur 5.4.13 visar frekvensfördelningen för de totala aktivitetstiderna
för salvborrning i dammsjön. Den genomsnittliga aktivitetstiden är 2
timmar och 55 minuter.
Av 367 analyserade salvborrningar förekommer störningar i 17,2 %
av dessa. Den genomsnittliga störningen varade i 1 timme och 34
minuter. Tre salvborrningar pågick under mer än 12 timmar och faller
utanför det analyserade materialet.

Figur 5.4.13 – Total aktivitetstid Salvborrning Dammsjön Takfällning

Figur 5.4.14 visar frekvensfördelningen för den effektiva aktivitetstiden.
Den genomsnittliga effektiva aktivitetstiden är 2 timmar och 40
minuter. Analysmaterialet omfattar 370 genomförda salvborrningar för
takfällning i Dammsjön.

Figur 5.4.14 – Effektiv aktivitetstid Salvborrning Dammsjön Takfällning
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5.4.11 Dammsjön – Laddning
Figur 5.4.15 visar frekvensfördelningen för den totala (och effektiva)
aktivitetstiden för laddning i lappberget. Den genomsnittliga
aktivitetstiden är en 1 timme och 27 minuter.
Av 367 genomförda laddningar förekom störning i 3,5 % av dessa.
Störningarna varade i genomsnitt 1 timme och 2 minuter. Den effektiva
aktivitetstiden är liktydig med den totala då störningarna inte påverkar
aktivitetstiden märkbart.

Figur 5.4.15 – Total/ Effektiv aktivitetstid Laddning Dammsjön Takfällning
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5.4.12 Dammsjön – Lastning
Figur 5.4.16 visar frekvensfördelningen av den totala aktivitetstiden för
lastning. Den genomsnittliga aktivitetstiden är 2 timmar och 37
minuter.
Av 364 genomförda lastningar förekom störning i 6,6 % av dessa.
Störningarna varade i genomsnitt 4 timmar och 24 minuter. 4 lastningar
varade längre än 12 timmar och faller utanför det analyserade
materialet.

Figur 5.4.16 – Total aktivitetstid Lastning Dammsjön Takfällning
Figur 5.4.17 visar frekvensfördelningen av den effektiva aktivitetstiden.
Den genomsnittliga aktivitetstiden är 2 timmar och 20 minuter.
Analysmaterialet omfattar 368 genomförda lastningar.

Figur 5.4.17 – Effektiv aktivitetstid Lastning Dammsjön Takfällning
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5.4.13 Dammsjön – Skrotning
Figur 5.4.18 visar frekvensfördelningen av totala aktivitetstider för
skrotning. Den genomsnittliga totala aktivitetstiden är 3 timmar och 57
minuter.
Av 352 genomförda skrotningar förekom störningar i 29,2 % av
dessa. Störningarna varade i genomsnitt 4 timmar. 18 skrotningar tog
längre tid än 12 timmar och faller utanför det analyserade materialet.

Figur 5.4.18 – Total aktivitetstid Skrotning Dammsjön Takfällning.
Figur 5.4.19 visar frekvensfördelningen av effektiv aktivitetstid.
Genomsnittlig effektiv aktivitetstid är 2 timma och 47 minuter.
Analysen omfattar 370 genomförda skrotningar.

Figur 5.4.19 – Effektiv aktivitetstid Skrotning Dammsjön Takfällning
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5.4.14 Dammsjön – Betongsprut
Figur 5.4.20 visar frekvensfördelningen av totala aktivitetstider för
betongsprutning. Den genomsnittliga totala aktivitetstiden är 1 timme
och 20 minuter.
Av 365 genomförda salvor förekommer störning i 11,8 % av dessa.
Störningarna varade i genomsnitt 2 timmar och 15 minuter. 6
betongsprutningar varade längre än 12 timmar och faller utanför det
analyserade materialet.

Figur 5.4.20 – Total aktivitetstid Betongsprut Dammsjön Takfällning

Figur 5.4.21 visar frekvensfördelningen för den effektiva aktivitetstiden.
Den genomsnittliga effektiva aktivitetstiden är 47 minuter. Det
analyserade materialet omfattar 365 genomförda betongsprutningar.

Figur 5.4.21 – Effektiv aktivitetstid Betongsprut Dammsjön Takfällning
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5.4.15 Dammsjön – Bultborr och sättning
Figur 5.4.22 visar frekvensfördelningen av den totala aktivitetst iden för
bultborrning och sättning. Den genomsnittliga totala aktivitetstiden är 8
timmar och 46 minuter.
Av 299 genomförda aktiviteter förekommer störning i 42,5 % av
dessa. Störningarna varar i genomsnitt 4 timmar och 19 minuter. 73
aktiviteter varade i mer än 12 timmar och faller utanför det analyserade
materialet.

Figur 5.4.22 – Total aktivitetstid Bultborr & Sättning Dammsjön Takfällning
Figur 5.4.23 visar frekvensfördelningen av den effektiva aktivitetstiden.
Genomsnittlig effektiv aktivitetstid är 6 timmar och 54 minuter.
Analysen omfattar 329 genomförda aktiviteter. Ytterligare 43 aktiviteter
har genomförts men varat i mer än 12 timmar och faller utanför det
analyserade materialet.

Figur 5.4.23 – Effektiv aktivitetstid Bultborr & Sättning Dammsjön
Takfällning
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5.4.16 Dammsjön – Övriga aktiviteter
I dammsjön förekommer gavelskrotning frekvent. Det är en typ av
”extraaktivitet” som utförs när gaveln, (brytningsfronten) har lösa block
som måste knackas bort innan salvborrning kan utföras säkert. Vid
normala bergförhållanden behövs vanligtvis inte någon gavelskrotning
göras, men vid dåliga bergförhållanden, som i Dammsjön, måste
aktiviteten genomföras i fler än 7 av 10 salvcykler.
Figur 5.4.24 visar frekvensfördelningen av den totala aktivitetstiden.
Den genomsnittliga gavelskrotningen tar 3 timmar att genomföra. Av
272 analyserade gavelskrotningar förekommer störning i 19,5 % av
dessa. Den genomsnittliga störningen varade i 4 timmar och 45
minuter. Totalt genomfördes 283 gavelskrotningar. Av dessa varade 11
längre tid än 12 timmar och faller utanför det analyserade materialet.

Figur 5.4.24 – Total aktivitetstid Gavelskrotning Dammsjön Takfällning
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Frekvensfördelningen av den effektiva aktivitetstiden visas i figur
5.4.25 där den genomsnittliga effektiva aktivitetstiden är 2 timmar och 5
minuter.

Figur 5.4.25 – Effektiv aktivitetstid Gavelskrotning Dammsjön Takfällning
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5.4.17 Dammsjön – Aktiviteters tidsandel av salvcykel
Aktiviteternas inbördes andel av total salvcykeltid redovisas i figur
5.4.26. Aktivitetstidernas andel av den effektiva salvcykeln visas i figur
5.4.27. Informationen finns i tabellform i bilaga 1.

Figur 5.4.26 – Aktiviteters andel av Total salvcykeltid Dammsjön

Figur 5.4.27 – Aktiviteters andel av Effektiv Salvcykeltid Dammsjön
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5.5

Kapacitetsberäkningar

5.5.1

Allmänt

Kapacitetsberäkningar är en form av nyckeltal man tar fram för att i
framtiden kunna följa upp resultat av förbättringsarbeten och jämföra
resultaten före och efter förändringarna. Dammsjön och Lappberget
skiljer sig på en rad punkter som gör att de inte är lämpliga att jämföra
mot varandra men beräkningarna är främst avsedda som referens vid
uppföljning av förbättringsarbeten. Information om tunnelprofilens
mått samt antalet arbetare per skift är muntlig information från
Garpenbergs gruplaneringsavdelning. Övrig information om utlastad
bergmassa och genomsnittlig bergmassa per salva är hämtad ur FSPdatabasen och omfattar samma tidsperiod som övriga analyser.
5.5.2

Lappberget

5.5.2.1 Ortprofil
Ortprofilen i Lappberget är en såkallad ”standard ortprofil” enligt figur
5.5.1.

Figur 5.5.1 – Förklarande bild av ortdrivning och ortprofil (t.h)

Bredd,
Höjd,
Area,
5
6
∗

[Ekv. 1.0]
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5∗6

30

Genomsnittligt Salvdjup,
4
Genomsnittlig salvvolym,
∗
4 ∗ 30

[Ekv. 1.1]
120

/

FSP- databasen registrerar antal utlastade ton berg per salva.
Genomsnittligt utlastat ton per salva [ under den studerade perioden
(94st salvor) är 370 t/salva. Genomsnittligt utlastat ton per salva
dividerat med den genomsnittliga salvvolymen ger en massan av varje
utlastad kubikmeter berg enligt
[Ekv. 1.2]
370
120

3,1

5.5.2.2 Total utlastad bergmassa
Den totala utlastade bergmassan
∗

fås genom
[Ekv. 1.3]

Där
Totalat antal genomförda salvor under den studerade perionden
Genomsnittlig utlastad bergmassa per salva
94 ∗ 370

34 780

Summerad inrapporterad bergmassa från FSP-databas är 34 826,4 ton.
Varje salva som tas har har ca 16 arbetare (maskinförare, laddare,
arbetsledare, mättekniker och geologer) och varar i genomsnitt 19,66
timmar.(Fig. 5.3.2) Det totala antalet arbetade timmar för perioden fås
genom
∗

∗

94 ∗ 19,66 ∗ 16

/

[Ekv. 1.4]

29 569
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5.5.2.3 Kapacitet
Kapaciteten anges i utlastat ton per arbetad timme enligt
[Ekv. 1.5]
34826,4
29569

1,18 /

5.5.2.4 Utlastningskapacitet
Genomsnittlig genomförande tid för lastning är 3 timmar. (Figur 5.4.4)
Genomsnittlig bergmassa per salva är 370 ton.
Utlastningskapaciteten fås enligt
/
370
3

,

[Ekv. 1.6]

123,3

5.5.2.5 Framdrift
Framdriften mäts i

och beräknas ur antalet skifttimmar per dygn

dividerat med antal meter framdrift per dag.
Antalet skifttimmar per dygn är 20 timmar (2 skift á 10 h).
Genomsnittlig total salvcykeltid är 19 timmar och 39 minuter vilket
motsvarar ca 19,66 h. (Figur 5.3.2)
Genomsnittlig framdrivning per salva,
4
Detta ger en genomsnittlig tidsåtgång per meter framdrift enligt
[Ekv. 1.7]
19,66
4

4,92 /

Framdrift per dygn fås enligt
[Ekv. 1.8]
20
4,92

4,33

/
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5.5.2.6 Framdrift (Tidsåtgång)
På grund avbrytningsmetoden i Dammsjön kan ingen framdrift
beräknas för denna. Då mäts istället tidsåtgången i
. Beräkningen
görs även för Lappberget för att en jämförelse mellan de olika
områdena skall kunna erhållas.
å

å

,

[Ekv. 1.9]

Skifttimmar per dygn är 20 timmar (2 skift á 10 h).
Genomsnittlig total salvcykeltid är 26 timmar och 17 minuter vilket
motsvarar ca 26,28 h. (Figur 5.3.4)
Detta ger en tidsåtgång enligt
26,28
20
5.5.3

.1,314

/

Dammsjön

5.5.3.1 Mantimmar/ton berguttag
I dammsjön används brytningsmetoden takfällning.(Se figur 5.5.2)
Den skiljer sig avseevärt mot konvetionell ortdrivning som används vid
rampdrivningen i Lappberget. Vid takfällning bryter man sig lodrätt
uppåt, till skillnad från ortdrivning där man driver en tunnel.
Det saknas i nuläget information om hur stor brytningsfront som
används i Dammsjön.
Genomsnittlig salvstorlek
i dammsjön är 475 /
.
Antalet genomförda salvor
under den studerade perioden är 371 st.

Figur 5.5.2 – Takfällning i Dammsjön
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5.5.3.2 Total utlastad bergmassa
Den totala utlastade bergmassan under perioden uppgår enligt
information ur FSP- databasen till 176 277,65 ton. Varje skift har ca 16
arbetare (maskinförare, laddare, arbetsledare, mättekniker och
geologer) och varar i genomsnitt 26,28 timmar. (Fig. 5.3.4) Det totala
antalet arbetade timmar för perioden fås genom
∗

∗

[Ekv. 1.4]

/

371 ∗ 26,28 ∗ 16

155 998

5.5.3.3 Kapacitet
Kapaciteten anges i utlastat ton per arbetad timme enligt
[Ekv. 1.5]

176277,65
155998

1,13

/

5.5.3.4 Utlastningskapacitet
Genomsnittlig genomförande tid för lastning i Dammsjön är 2 timmar
och 37 minuter vilket motsvarar ca 2,62 timmar.(Se figur 5.4.16)
Genomsnittlig massa per salva är 475 ton.
Utlastningskapaciteten fås enligt
/
,
[Ekv. 1.6]
475
2,62

181,3

5.5.3.5 Framdrift (Tidsåtgång)
Framdriften mäts i

och beräknas ur antalet skifttimmar per dygn

dividerat med antal meter framdrift per dag. På grund av
brytningsmetoden i Dammsjön kan en direkt jämförelse inte göras då
information om salvdjup saknas för dammsjön. Därav mäts
”framdriften” i dygn per skjuten salva. Tidsåtgången erhålls då enligt
å

å

,

[Ekv. 1.9]
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skifttimmar per dygn är 20 timmar (2 skift á 10 h).
Genomsnittlig total salvcykeltid är 26 timmar och 17 minuter vilket
motsvarar ca 26,28 h.(Se Figur 5.3.4)
Detta ger
26,3
20

5.6

1,32

/

Befintliga aktivitetstider

De uppskattade aktivitetstider man lägger planeringen från delas in i
tre separata områden. Dammsjön planeras, på grund av exceptionellt
dåliga bergförhållanden, separat med egna aktivitetstider. Dessa
redovisas i tabell 5.1.2.
Malmbrytning i övriga områden har andra uppskattade
aktivitetstider, dessa redovisas i tabell 5.1.3. Ortdrivning, eller
tillredning som den också kallas är drivning i gråberg på väg till
malmkroppen, rampdrivning i Lappberget är ett exempel på
tillredning. Denna har också egna utförandetider för aktiviteter och
redovisas i tabell 5.1.4.
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Tabell 5.1.2 – Planerade Aktivitetstider malmbrytning Dammsjön

Tabell 5.1.3 – Planerade aktivitetstider för malmbrytning övriga områden
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Tabell 5.1.4 – Planerade aktivitetstider Ortdrivning i gråberg (Tillredning)

5.7

Jämförelse av planerade och verkliga salvcykeltider

5.7.1

Dammsjön

Dammsjön har med summerade aktivitetstider inklusive brinntiden (4
timmar) för sprutbetong på 20 timmar och 41 minuter. Av dessa finns 6
timmar ”slack” i planeringen att ta av om störningar skulle uppstå och
olika aktiviteter inte blir färdigställda inom förväntad tid. Detta ger en
högsta tillåtna salvcykeltid på 26 timmar och 41 minuter.
Den genomsnittliga effektiva salvcykeltid beräknad på
aktivitetstider ur databasen är 21 timmar och 28 minuter men
inkluderar inte någon brinntid för betong. Därav måste den adderas till
den effektiva salvcykeltiden vilket då ger en effektiv salvcykeltid på 25
timmar och 28 minuter. Då återstår 1 timme och 13 minuter i slack för
att uppta eventuella störningar som kan förekomma under salvcykelns
gång. Dammsjön har enligt analysen av störningstider en genomsnittlig
störningstid per salvcykel av 6 timmar och 25 minuter. I den planerade
salvcykeln saknas dessutom ett arbetsmoment som förekommer i 7 av
10 salvcykler och det är gavelbultning. Denna aktivitet har en effektiv
aktivitetstid på 2 timmar och 5 minuter.
Andelen salvcykler (effektiv tid) som avslutats innan den högst
tillåtna salvcykeltiden har passerat är 72 %. Dessa färdigställs i

52

Kap. 5 Resultat - Dataanalys

intervallet 20 till 24 timmar. I intervallet 24 till 28 timmar har 83 % av
salvcyklerna färdigställts. För den totala salvcykeltiden, inklusive
störningar och andra källor till variation färdigställs 57 % av alla
salvcykler inom intervallet 20 till 24 timmar. I intervallet 24 till 28
timmar har 69 % av alla salvcykler färdigställts. Dessa tider inkluderar
inte tiden för härdning av betongen och i verkligheten förskjuts alla
procentsatser med 4 timmar. (Se bilaga 2)
5.7.2

Lappberget

Rampdrivningen i Lappberget faller under kategorin tillredning. De
summerade aktivitetstiderna inklusive brinntid för betong uppgår till
14 timmar och 41 minuter. Av dessa finns 6 timmar slack för eventuella
störningar eller andra orsaker till variationer i salvcykeltid.
En är 20 timmar och 41 minuter inklusive möjliga variationer. Den
genomsnittliga effektiva salvcykeltiden baserad på analys av
aktivitetsdata uppgår till 17 timmar och 22 minuter och inkluderar inte
brinntiden för betong som schablonmässigt antas vara 4 timmar. Detta
ger en total effektiv aktivitetstid på 21 timmar och 22 minuter.
Man har då överskridit den totala tillåtna salvcykeltiden, inklusive
slack, med 41 minuter. Ändå upplevs rampdrivning i Lappberget vara
ett problemområde. Andelen salvcykler (effektiv tid) som avslutas
innan den högsta tillåtna tiden har passerat är ca 80 %. Dessa avslutas
inom intervallet 16 till 20 timmar. Motsvarande siffra för den totala
aktivitetstiden inräknat störningar nås först i intervallet 20 till 24
timmar och bara 66 % av salvcyklerna har avslutats inom intervallet 16
till 20 timmar. Dessa tider inkluderar inte tiden för härdning av
betongen och i verkligheten förskjuts alla procentsatser med 4 timmar.
(Se bilaga 2)
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6. RESULTATANALYS OCH DISKUSSION
6.1

Allmänt

I följande avsnitt beskrivs resultatanalysen. Fokus för analysen är att
finna olikheter i aktivitetstid och salvcykeltid mellan olika
brytningsområden. Samt att klarlägga de mest störningsdrabbade
aktiviteterna. Fokus är riktat till de aktiviteter som i uppvisar störst
variation mellan effektiv och total salvcykeltid, men även variation i
allmänhet.
6.2

Salvcykeln

Dammsjön och Lappberget uppvisar signifikanta skillnader i både
effektiv och total salvcykeltid. Att andelen störningar i Dammsjön är
13,5 % högre och att dessa varar i genomsnitt 1 timme längre förklarar
inte allena att en salvcykel i genomsnitt tar 6 timmar och 38 minuter
längre tid att genomföra i Dammsjön jämfört med Lappberget.
Något som också stöds av att även den effektiva aktivitetstiden i
Dammsjön är 4 timmar och 6 minuter längre än i Lappberget. (Avsnitt
5.3.4) Sambandet mellan bergkvalitet och salvcykeltid är tydligt.
Bergkvalitet orsakar inte bara en ökning i den genomsnittliga
salvcykeltiden utan även kraftiga variationer i salvcykeltid, något som
tydligt framgår av de ”kurvor” som bildas av både effektiv och total
salvcykeltid för respektive område. (Ibid.)
6.3

Kapacitet

En jämförelse mellan kapacitetberäkningarna för Dammsjön och
Lappberget är inte lämplig att göra på grund av att inte samma
brytningsmetod för områdena. Man kan bara påvisa att det i Dammsjön
krävs 1,32 skiftdygn (20 h) för att genomföra en salva, motsvarande för
Lappberget är 0,983 dygn per salva. Att utlastningskapaciteten i
Dammsjön är högre än vid Lappberget (123,3 ton per timme i
Lappberget och 181,3 ton per timme i Dammsjön) beror på att man
använder fler lastare i Dammsjön. Information om vad man på Boliden
idag räknar med i framdrivningshastighet är inte känt och de uträknade
drivningshastigheterna och kapaciteterna är främst ämnade som
referens till fortsatta arbeten på samma område.
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6.4

Aktiviteter

6.4.1

Salvborrning

I Lappberget har salvborrning en genomsnittlig aktivitetstid på 4
timmar och 40 minuter. Motsvarande aktivitet för Dammsjön har en
genomsnittlig aktivitetstid på 2 timmar och 55 minuter.
Att ett område med dåliga bergförhållanden kräver mindre tid för
att genomföra salvborrning jämfört med ett område med bra
bergförhållanden beror på skillnader i brytningsmetoder för respektive
område, där takfällning (brytningsmetod i Dammsjön) kräver färre och
grannare borrhål än vid konventionell brytning som sker i Lappberget.
6.4.2

Skrotning

I Dammsjön är den totala aktivitetstiden för skrotning 3 timmar och 57
minuter. Det är 1 timme och 37 minuter längre än i Lappberget där den
genomsnittliga totala aktivitetstiden för skrotning är 2 timmar och 20
minuter.
I Lappberget förekom störningar i 9,7 % av de 93 aktiviteter som
ingick i analysen. Motsvarande procentandel för Dammsjön uppgår till
29,2 %, vilket är en differens på 19,5 %. Den genomsnittliga
störningstiden i Dammsjön är 4 timmar. Motsvarande tid för
Lappberget är 2 timmar och 3 minuter. Frekvensdiagrammen i figur
4.3.3.10 och figur 4.3.3.4 visar att variationen i aktivitetstider mellan
Dammsjön och Lappberget är större i Dammsjön än i Lappberget.
Samtliga parametrar upplever en ökning i Dammsjön jämför med
Lappberget.
Den effektiva aktivitetstiden skall teoretiskt ha ett samband med
bergkvaliteten. Då sämre berg medför fler lösa block i tak och väggar
som måste skrotas bort innan betongsprutning kan påbörjas. Tänkbara
samband mellan olika störningskategorier är svårare att göra.
Maskinhaveri har inget teoretiskt samband med bergkvalitet så det
ytterst sällan förekommer stenras som orsakar skada på maskiner.
Blockerad Gavel har inte heller något tydligt samband med
bergkvalitet. Omprioriteringar är mest tänkbart att öka vid dåliga
bergförhållanden, då en aktivitet kan påbörjas vid en gavel för att sedan
avbrytas pågrund av att till exempel rasrisk föreligger.
Någon information om vad olika kategorier av störningar beror på
finns i viss, om än begränsad, utsträckning i databasen och den
information som finns är ofta svårtillgänglig på grund av att den
beskrivande text som ibland finns förs in för hand. Det gör att ett
oändligt antal olika texter kan skrivas in på olika sätt men beskriva
samma orsak. Detta gör orsakerna omöjliga att sammanställa på ett
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smidigt sätt och måste därför gås igenom individuellt. Något som
skulle vara alldeles för tidskrävande för detta projekt.
6.4.3

Bultborrning och sättning

Aktiviteten bultborrning och sättning uppvisar stora variationer i
aktivitetstid både i bra och dåliga bergförhållanden. Variationen blir
dock ännu mer omfattande vid dåliga bergförhållanden. I Lappberget
förekommer störningar i 34,5 % av de 81 aktiviteterna som omfattades
av analysen. Störningarna varade i genomsnitt 2 timmar och 20
minuter. Av totalt 86 utförda aktiviteter så varade 5 av dessa i mer än
12 timmar, dessa föll utanför det analyserade materialet.
För Dammsjön uppgår den genomsnittliga totala aktivitetstiden till
hela 8 timmar och 46 minuter. Av 299 genomförda aktiviteter
förekommer störning i 42,5 % av dessa. Störningarna varar i genomsnitt
4 timmar och 19 minuter. 73 aktiviteter varade i mer än 12 timmar och
faller utanför det analyserade materialet. Precis som skrotning är
bultborrning och sättning en aktivitet vars aktivitetstid till stor del
beror på bergkvaliteten. Anmärkningsvärt är att av totalt 372
genomförda aktiviteter så har 20 % tagit mer än 12 timmar att
genomföra, vilket av praktiska skäl medfört att dessa inte har tagits
med i analysen.
Även i andra aktiviteter förekommer det att enstaka aktiviteter
varar i mer än 12 timmar. Detta har då oftast den förklaringen att
aktiviteten i sig eller en tillhörande störning har glömt att avaktiverats
vilket gör att denna står och ”drar tid”. Det förefaller dock osannolikt
att detta skulle ske för 20 % av aktiviteterna i dammsjön. Därav borde
dessa analyseras separat, för att karlägga vad det är som, utöver
bergproblem, gör att en enskild aktivitet kan vara i mer än 12 timmar.
Inrapporterade störningar har en viss inverkan på aktivitetstiden men
även analysen av den effektiva aktivitetstiden visar att 43 av 372
aktiviteter varade i mer än 12 timmar.
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6.5

Felkällor

Alla statistiska undersökningar bör tolkas med försiktighet, så även
denna.
Ändrade
rapporteringsrutiner,
det
manuella
inrapporteringssystemet och nonchalans för rapporteringsrutiner utgör
felkällor i materialet som kan påverka resultatet av analysen. Detta har i
så stor utsträckning som möjligt försökt undvikas med hjälp av
bortfiltrering av orimligt stora värden och val av tidsperiod. Dock kan
inte den mänskliga faktorn undvikas och felaktiga inrapporteringar av
såväl aktivitetstid som störningar får förväntas förekomma, i hur stor
utsträckning är svårbedömt. Vidare innehåller datamaterialet inte
någon ”aktivitetstid” för härdning av betong i samband med
betongsprutning. Schablonmässigt sätts den till 4 timmar. Dataanalysen
är inte justerad för detta och frekvensdiagrammen för salvcykeltider
kommer i verkligheten att förskjutas åt höger med m i n s t 4 timmar.
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7. SLUTSATSER
Variationer i en process innebär oftast något negativt, så även i detta
fall. Inrapporterade störningar svarar för en förhållandevis liten del av
variationerna i salvcykeltid för både Dammsjön och Lappberget. Dock
saknas information om bergkvaliteten i databasen vilket gör att man i
dagsläget inte kan på ett effektivt sätt uppskatta h u r mycket längre tid
en salvcykel kommer ta att genomföra i olika områden.
Man kan bara säga att det finns ett mycket starkt samband. Det står
även klart att bergproblem utgör den mest omfattande ”störningen” i
produktionen och är en betydande orsak i till de variationer som finns.
Det är lätt att i proportion till bergproblem förbise andra källor till
variation, som exempelvis de definierade störningarna som rapporteras
in till driftcentralen. Dessa förefaller nästan oviktiga i vissa
sammanhang men man måste komma ihåg att Dammsjön utgör ett
extremområde.
Bergförhållanden är något man inte kan göra något åt mer än att
försöka hantera dem på ett så effektivt sätt som möjligt. I nuläget finns
ingen information om bergkvalité i databasen över huvud taget,
samtidigt utgör just bergkvaliteten en av de största orsakerna till
variation i aktivitetstider och således även i salvcykeltider.
Inrapporterade störningar som Blockerad gavel, maskinhaveri,
omprioriteringar, materialbrist och övriga avbrott utgör tidsslöseri som
i många fall skulle kunna undvikas.
Materialbrist och blockerad gavel är båda typer av störningar som
per definition har en koppling till bristande planering vars orsaker inte
kunnat spåras via analys av störningstider i databasen. Dessa två
störningskategorier utgör tillsammans med maskinhaverier nära 75 %
av all inrapporterad störningstid. Materialbrist har en teoretisk
koppling till dåliga bergförhållanden, där exempelvis mycket dåligt
berg kan kräva fler bultar än väntat. Källor till blockerad gavel har inte
kunnat spåras via analys av databasen. Störningen förefaller vara en
följd av administrativa misstag som i sin tur beror av gruvans dynamik
och komplexitet.
FSP- centralens ursprungssyfte att styra arbetet nere i gruvan
fungerar inte i dagsläget. Insynen i gruvan är inte tillräcklig, eller inte
nog överskådlig i dagsläget för att styrning av olika aktiviteter skall
kunna ske där ifrån men skulle detta system fungera som det är tänkt
skulle troligen inrapporterad tid under störningskategorin blockerad
gavel minska kraftigt. Maskinhaveri utgör tidsmässigt den största
störningen hos produktion i Garpenberg och är således också ett av de
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problem som borde få stort fokus i processförbättringsarbetet. Orsaker
till de återkommande maskinhaverierna kan bara spekuleras i.
Bristande underhåll, bristfällig maskinförarutbildning och svåra
bergförhållanden utgör möjliga källor till maskinhaverier men bör
utredas vidare. Omprioriteringar kan ha många orsaker och är i behov
av att definieras om så att specifika källor till störningarna kan utläsas.
Detta gäller även för övriga avbrott som utgör den fjärde största
störningskategorin.
Denna kategori innehåller alla möjliga typer av störningar som
egentligen hör hemma under andra mer väldefinierade
störningskategorier. Vidare är denna kategori mycket svår att analysera
på grund av att det i de flesta fall inte går att säga vad störningen beror
på.
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8. REKOMMENDATIONER
För att minska variationerna i aktivitetstid och salvcykeltid måste
störningar minimeras så långt det är möjligt. En utredning för att finna
orsaker till de återkommande maskinhaverierna bör genomföras.
Orsaker till blockerad gavel bör utredas noggrannare för att kunna
resultera i ändrade planeringsrutiner och bättre integration av FSP –
centralen i processtyrningen.
Orsaker till materialbrist är också i behov av vidare utredning för
att motiverade åtgärder för förbättring kan vidtas. Övriga avbrott bör
omdefinieras i Ganttscheduler så att orsaker till störningar kan spåras
lättare.
FSP – databasen bör kompletteras med information om bergkvalitet,
exempelvis RQD – index eller Rock Mass Rating- system (RMR) för
olika brytningsområden. Komplettering av sådan information till
befintlig information i databasen öppnar stora möjligheter att kunna
förutse salvcykeltider för brytningsområden mer noggrant i framtiden.
Loggning av start – och stopptider för aktiviteter och störningstider
borde automatiseras för att minska felrapporteringar orsakade av den
mänskliga faktorn. En liknande studie borde göras för områden med
samma brytningsmetod och likvärdiga salvstorlekar, men med
skiftande bergsförhållande för att söka efter skillnader i kapacitetstal
när bergkvaliteten är bra respektive dålig.

9. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER
För fortsatta studier föreslås följande







Utförligare studier av inrapporterade störningar för att finna
orsaker till dessa.
Utreda möjligheten att på ett tillfredställande sätt integrera mått
på bergkvalitet för olika brytningsområden, i databasen.
Studera hur FSP – centralen kan utvecklas till att bli ett
kombinerat styr- och kvalitetskontrollverktyg.
Utreda möjligheten att automatisera loggningen av start,
respektive stopptider för enhetsoperationer i gruvan, exempelvis
via maskinerna.
Genomföra liknande studier på olika områden där
brytningsmetoder och salvstorlekar är likvärdiga för att på ett
bättre sätt kunna jämföra kapacitetsvärden med varandra
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