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Sammanfattning 

LKAB har i dagsläget många detaljerade bilder för styrningen av delprocesser men saknar en 
övergripande bild över malmförädlingen ovan jord. Syftet med examensarbetet är att skapa ett 
program som ger en visuell överblick över en produktionslinje ovan jord i Kiruna för att 
lättare hitta delar med över-/underkapacitet och flaskhalsar. 
 
Arbetet har utförts på plats på LKAB i Kiruna och resulterat i det fristående programmet 
ProductionFlowViz. I programmet kan användaren läsa in historisk data från processen över 
ett givet tidsintervall. Produktionsflödet visualiseras i tre olika vyer:  

 en 2D-vy som visar själva processflödet vid en tidpunkt 
 ett 3D-landskap som visar hela flödet vid samtliga tidpunkter 
 en 2D-vy som visar en vald del av flödet över tid 

 
Programmets kan användas för att analysera produktionsflödet KS � KA2 � KK3 över en, av 
användaren angiven, tidsperiod. Det går att följa hur ett produktionsstopp för en del breder ut 
sig likt en våg och påverkar övriga delar av flödet. Visuellt ser sovringsverket ut att ha en 
överkapacitet då den växlar mycket mellan höga och låga värden. 
 



Abstract 

When it comes to viewing the production flow LKAB has a lot of detailed views, each 
describing a specific part of the whole. What the company lacks, however, is a good overview 
of its supply chain above ground. Hence, the purpose of this dissertation is to create an 
application that gives a visual overview of one of the company�s production lines above 
ground in Kiruna. This to present a tool that makes it easier to find parts of the chain that have 
excess or under capacity and bottlenecks. 
 
The work has been carried out on site at LKAB in Kiruna and has resulted in the program 
ProductionFlowViz. The program is written independently of other software in use at LKAB. 
Within the program the user can specify a time period of historic data that he or she wants to 
have a closer look at. The production flow is visualized through three different views: 

 a 2D-view that displays the production flow at a certain point in time 
 a 3D-landscape that shows the production flow over the whole time period 
 a 2D-view that displays a part of the flow over time 

 
The application can be used to analyse the supply chain KS-KA2-KK3 over a certain time 
period chosen by the user. It is possible to follow how a halt in one part of the production 
spreads like a wave through the rest of the flow. Visually KS seems to have excess capacity 
since its parts oscillates heavily between high and low values. 
 



Förord  

Examensarbetet har utförts på plats på avdelningen för strategiska forskningsprojekt vid 
LKAB i Kiruna under hösten 2006 och delar av våren 2007. Arbetet omfattar 20 poäng och 
utgör avslutningen på utbildningen till civilingenjör i Medieteknik vid Linköpings Tekniska 
Högskola. Vi vill tacka alla de personer på avdelningen som varit i kontakt med arbetet och 
kommit med värdefulla synpunkter. 
 
Vi vill särskilt tacka: 

 Våra handledare på LKAB, Mats-Ola Finn och Magnus Rutfors för deras engagemang 
och hjälp under hela processen 

 Stig Drugge, processingenjör på Kiruna sovringsverk, för att han vid upprepade 
tillfällen tagit sig tid att hjälpa oss att förstå vad som är viktigt i sovringsverket 

 Stina Klemo, processingenjör på Kiruna anrikningsverk två, för att hon lagt tid på att 
ingående förklara processerna i anrikningsverket 

 Jon Sjöberg, processingenjör på Kiruna kulsinterverk tre, för att han tagit sig tid att 
hjälpa oss att förstå vad som är viktigt i kulsinterverket 

 
 
Kiruna 
den 2 april 2007 
 
Johan Wallentin och Jens Olovsson 
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1 Inledning 

Luossavaara-Kiirunavaara AB, mer känt som LKAB, är ett statligt ägt gruvbolag med 
brytning av järnmalm och malmförädlingsverk i Kiruna och Malmberget. Namnet LKAB 
kommer av bergen Luossavaara och Kiirunavaara där själva malmen brutits. Till en början 
bröts malmen ovan jord men idag sker all brytning under jord i Kiirunavaara och Malmberget. 
LKAB har även malmförädlingsverk i Svappavaara och använder hamnar i Luleå och Narvik 
för transport av järnmalmsprodukter1. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till 
europeiska stålverk2. 
 
LKAB-koncernen har även verksamhet i andra delar av världen med ett 30-tal bolag i 15 
länder. Totalt har koncernen drygt 3500 medarbetare med försäljningsbolag i Belgien, 
Tyskland och Singapore.3 
 
Malmen i Kiruna bryts under jord och transporteras med hissar upp till marknivån för att 
genomgå ett antal förädlingsprocesser. I det första verket, sovringsverket, krossas och 
separeras malmen mekaniskt från gråberg innan den transporteras vidare in i nästa verk, 
anrikningsverket. Här genomgår malmen en kemisk process för att separera den från fosfor 
innan den förs vidare in i kulsinterverket. I kulsinterverket tillförs binde- och olika 
tillsatsmedel beroende på vilken pelletsprodukt som ska tillverkas varefter själva 
slutprodukten, pelletskulorna rullas, se figur 1. De färdiga produkterna skickas med tåg till 
hamnar i Narvik och Luleå för vidare transport till kund4. 
 

 
Figur 1 Färdiga pellets (www.lkab.com) 
 
Efterfrågan på järnmalm har stigit kraftigt under de senaste åren med Kina som den drivande 
motorn. För att svara på detta har investeringar på 11 miljarder annonserats i syfte att utöka 
tillverkningskapaciteten. För att nämna några stod det i oktober 2006 stod ett nytt anriknings- 
och kulsinterverk klart i malmberget. Även i kiruna byggs två nya verk, ett anrikningverk och 

                                                
1 2007-02-07 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=243766 
2 2007-02-07 http://www.lkab.com/?openform&id=2E42 
3 Ibid 
4 2007-02-08 http://www.lkab.com/?openform&id=330E 
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ett kulsinterverk, som beräknas vara klara i april 2008 och en ny malmhamn i Narvik 
beräknas stå klar i oktober 2008.5 
 
LKAB använder sig av ett styrsystem från ABB för styrning av maskinerna i processen. Från 
detta system hämtar databasen InfoPlus.21 mätdata för lagring och presentation genom 
programmet Aspen Process Explorer. De bilder som finns i Aspen används sedan av 
processingenjörer och processoperatörer, vid respektive verk, som ett verktyg för att kunna se 
var insatser behövs och vilka parametrar som bör förändras i flödet. Därför är dessa bilder 
väldigt detaljerade och specifika för den del av processen som avses. Ett typiskt exempel på 
en sådan bild finns i figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2 Bild ur Aspen Process Explorer över Kiruna sovringsverk 
 

1.1 Problematisering 

Processbilder, såsom den i figur 2, ger mycket information om respektive verk men säger 
väldigt lite om hur det ser ut i övriga delar av flödet. Bilderna i Aspen har främst ritats av 
processingenjörer som sett ett behov varefter de har börjat användas även av andra. Om den 
som ritat bilden sedan har slutat eller av andra orsaker inte använder bilden längre har 
uppdateringen blivit lidande då nya taggar förts in i systemet. Processoperatörerna som styr 
delprocesserna är hemblinda i sina invanda bilder då de vill kunna få alla parametrar på en 
gång utan att behöva klicka sig vidare. Dock är det så att mängden information som 
presenteras på det här sättet samtidigt gör att de missar saker. 
 
Även om det i Aspen Process Explorer går att titta på specifika mätvärden över tid i ett 
linjediagram, för att se hur produktionen sett ut bakåt i tiden, förutsätter det dock att namnet 
på de mättaggar som är aktuella är kända. För enskilda delar av processen kan detta fungera 
tillfredsställande men linjediagrammet ger ingen bra bild över trender i processen och vad 
som kan ha orsakat dem. 
 
Eftersom de största problemen, vad gäller produktflödet, för tillfället finns ovan jord var en 
visualisering av en produktionslinje där lämplig att fokusera på. 
 

                                                
5 2007-03-30 http://www.lkab.com/?openform&id=2DCA 



 4 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att skapa ett program som ger en visuell överblick över en 
produktionslinje ovan jord i Kiruna för att lättare hitta delar med över-/underkapacitet och 
flaskhalsar. 
 

1.3 Omfattning / Avgränsningar 

Det finns fem förädlingsverk i Kiruna och två i Svappavaara: 
 Kiruna Sovringsverk (KS) 
 Kiruna Anrikningsverk 1 (KA1) 
 Kiruna Anrikningsverk 2 (KA2) 
 Kiruna Kulsinterverk 2 (KK2) 
 Kiruna Kulsinterverk 3 (KK3) 
 Svappavaara Anrikningsverk (SA) 
 Svappavaara Kulsinterverksverk (SK)  

 
Endast förädlingsprocessen ovan jord för linjen KS-KA2-KK3 i Kiruna har visualiserats. 
Varken det flöde som går till Svappavaara eller Malmberget tas med. Initialt var det tänkt att 
visualiseringen skulle starta efter det att malmen kommit upp ur skipparna från gruvan, men 
då mättaggar saknades för att detta skulle vara möjligt startar visualiseringen istället från 
finkrossfickorna. Visualiseringen tar heller inte hänsyn till de transporter som sker efter det att 
de färdiga pelletsprodukterna kommit till järnvägsfickan. De korskörningar som förekommer 
mellan de två produktionslinjerna KS-KA2-KK3 och KS-KA1-KK2 kommer inte att visas 
men programmet är förberett, kodmässigt, för en visualisering av fler produktionslinjer. Detta 
gäller även för den linje som tillkommer då de nya verken står klara; KS-KA3-KK4. 
 
Applikationen kan endast hämta värden som redan mäts och är införda med taggar i IP21. 
Den är även beroende av att produktionslinjen är oförändrad. 
 

1.3.1 Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till personal vid avdelningen för strategiska forskningsprojekt på 
LKAB som har ett intresse av processoptimering samt till studenter vid Linköpings Tekniska 
Högskola. 
 

1.4 Struktur / disposition 
Kapitel två tar upp den teori som arbetet bygger på och ger en genomgång av den process som 
ska visualiseras. Kapitel tre förklarar hur själva arbetet har gått tillväga och de problem som 
uppstått. En beskrivning av själva programmet ges i kapitel fyra. Därefter redovisas resultaten 
i kapitel fem med påföljande diskussion och slutsatser i kapitel sex och sju. Framtida 
förbättringar tas avslutningsvis upp i kapitel åtta. Längst bak finns en ordlista. 
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1.4.1 Typografiska konventioner 
Kursiverad stil i löpande text anger att ett ord finns med i ordlistan. Ordet kursiveras endast 
första gången det nämns i rapporten. Ett fåtal ord förklaras direkt i löpande text för att inte 
läsaren ska tappa tråden. Dessa kommer dock fortfarande att återfinnas i ordlistan. 
Förkortningar skrivs ut första gången de används. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Först ges en beskrivning av den modell som arbetet utgått ifrån varefter en introduktion ges 
till ämnesområdet informationsvisualisering. För att se nyttan med arbetet krävs det även en 
viss förståelse för logistiken i produktionen. Den teoretiska bakgrunden tar också upp 
befintliga programvaror som används på LKAB och som använts i examensarbetet innan en 
mer omfattande genomgång av processen görs. Denna genomgång är viktig för att ge läsaren 
insikt om hur det flöde som visualiseras är uppbyggt och de svårigheter som det innebär. 
 

2.1 Spiralmodellen/Prototyper 
Spiralmodellen är en utvecklingsmodell som ofta används då det råder stor osäkerhet kring 
flera steg i ett mjukvaruutvecklingsprojekt. Spiralmodellen, som beskrivs i figur 3 nedan, 
bygger på fyra steg som projekten periodvis går igenom och som växer för varje iteration. Det 
första steget är riskanalys och planering, där riskerna för kommande fas analyseras och en 
planering av deadlines fastställs. Nästa steg är att fastställa kraven för fasen. När kraven är 
fastställda påbörjas utförandesteget, själva utvecklingen av programmet som innefattar 
systemdesign och implementation. Det sista steget är att utvärdera huruvida projektet är på 
rätt väg och om användarna är nöjda. Detta leder vidare in på nästa iteration av processen.6 
 

 
Figur 3 Spiralmodellen (Bell, Douglas Software Engineering for Students) 
 
Spiralmodellen anger inte hur varje steg i bör utföras utan det är istället vanligt att andra 
utvecklingsmodeller används. En vanlig metod är att i de olika stegen använda sig utav 
prototyper. Att använda sig av prototyper som demonstreras för användarna under 
utvecklingen har ett flertal fördelar. Prototyper ger användaren tidigt en bild av hur det tänkta 
systemet kommer att se ut och fungera. Användaren har även möjlighet att komma med 

                                                
6 Bell, Douglas, Software Engineering for Students, s. 297- 302 

Utvärdera 

Kravanalys 

Utförande 

Riskanalys & 
Planering 
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synpunkter på det tänkta systemet. Ofta upptäcker användaren nya krav och önskemål, men 
kan även inse när vissa krav är överflödiga eller orimliga. Att låta användaren vara delaktig 
under utvecklingen leder ofta till att han eller hon får en större tilltro till systemet.7 
 

2.2 Informationsvisualisering 
I dagens samhälle lagras allt mer och mer information och i takt med datamängderna växer 
krävs nya tekniker för att analysera informationen. Människor är väldigt bra på att snabbt 
skanna av och känna igen bilder såsom mönster och förändringar i storlek, färg, förflyttningar 
och form. Detta gör att textbaserade gränssnitt kräver mycket mer tankekraft för att navigera i. 
Informationsvisualisering strävar efter att presentera information på ett utforskande sätt för att 
göra det lättare för den mänskliga visuella perceptionen att ta in informationen.8 
Informationsvisualisering hjälper användaren att se och förstå stora mängder data på en gång9. 
 
Mänsklig perception är det sätt som hjärnan tolkar den information som kommer från sinnena. 
Det är viktigt att skilja på den information som tas in och hur den faktiskt tolkas. Att hjärnan 
förvränger verkligheten är troligen delvis baserat på tidigare erfarenheter. Figur 4 visar hur en 
sådan tolkning kan yttra sig i en geometrisk illusion. De horisontella linjesegmenten är lika 
långa men hjärnan uppfattar det inte som så. Därför är det viktigt att vara medveten om att 
dessa tolkningar förekommer och även dess begränsningar. Om en handfull kulor kastas ut på 
golvet kan hjärnan urskilja maximalt sju stycken på en gång10. Detta är särskilt viktigt vid 
grässnittsdesign då användaren inte får överbelastas visuellt med exempelvis knappar eller 
bilder. En visuell representation ska innehålla varken mer eller mindre information än vad 
som behövs för uppgiften i fråga. Överflödig information kan vara distraherande och göra 
uppgiften svårare11. 
 
Visualiseringar med fler än tre dimensioner av data blir även svåra att ta in. Därför är det 
generellt så att om inte den data som ska visas är naturligt tredimensionell, exempelvis data 
från en magnetröntgen, så bör 3D-grafik undvikas. För att kunna visualisera multivariat och 
multidimensionell data bör andra metoder användas och förutom form och färg kan länkade 
vyer användas. Det går att komma runt begränsningen i antalet relationer som kan visualiseras 
i en vy genom att använda flera olika sammanlänkade, vanligtvis tvådimensionella, vyer som 
representerar datan ur olika perspektiv. När användaren sedan interagerar med en vy ändras 
även de andra.12 
 

 
Figur 4 Müller-Lyer illusionen (Solso R. Cognitive Psychology) 
 

                                                
7 Bell, Douglas Software Engineering for students, s. 303 - 312 
8 2007-04-02 http://servus.itn.liu.se/courses/TNM048/InfVizTNM048_7.pdf 
9 Thomas, James J och Cook, Kristin A (2005), Illuminating the Path, s 7 
10 Solso, Robert L, Cognitive Psychology, s.76-81 
11 Thomas, James J och Cook, Kristin A (2005), Illuminating the Path, s 71 
12 2007-04-02 http://servus.itn.liu.se/courses/TNM048/InfVizTNM048_7.pdf 
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Ett tidigt exempel på informationsvisualisering är Miniards graf över Napoleons färd mot 
Moskva, figur 5. Den tjocka linjen visar truppstorleken och hur den stadigt minskar 
allteftersom avståndet till Moskva blir kortare. Den mindre svarta linjen visar de trupper som 
rör sig tillbaka. Skulle relationen mellan avståndet till Moskva och truppstorleken ha visats i 
siffror, eller diagram, skulle det ha tagit betydligt längre tid att begripa. Metoden för hur 
Miniard beskriver flödet av soldater har influerat grundidén för hur LKAB:s produktionsflöde 
beskrivs. 
 

 
Figur 5 Miniards graf över Napoleons marsch till Moskva(Tufte, Edward R, The visual Display of 
Quantitative Information) 
 

2.3 Logistik 
För ett producerande företag är flödet av produkter det som är viktigast. För att understryka 
detta kan företaget beskrivas som ett rör där längden på röret är produktens genomloppstid 
och kapaciteten är rörets diameter. I figur 6 är röret uppdelat i tre delar: materialförsörjning, 
produktion och distribution. Ett företag strävar efter att materialet ska färdas så snabbt som 
möjligt genom röret då det finns ett flertal fördelar med detta. Dels minskar kapitalbindningen 
men det krävs även mindre ytor och utrustning för att lagra allt som finns i flödet. Planering 
och styrning av processen underlättas med en kort genomloppstid då det kräver mindre 
framförhållning och därmed ett mindre beroende av osäkra prognoser. Det är även viktigt med 
en så jämn kapacitet som möjligt även om det i verkligheten kan det vara svårt att uppnå ett 
rör med helt jämn kapacitet. Detta återspeglas i figur 6 där produktionen är flaskhalsen som 
begränsar resten av flödet. Materialförsörjningen och distributionen är här 
överdimensionerade, företaget har en kapacitet i dem som inte till fullo utnyttjas.13  
 

                                                
13 Aronsson Håkan et Al, Modern logistik �för ökad lönsamhet, s.46-51 



 9 

 
Figur 6 Logistikröret (Aronsson et Al, Modern Logistik)  
 

2.4 Befintliga programvaror 
Nedan beskrivs ett antal programvaror som på LKAB används till lagring, hämtning och 
visning av data. 
 

2.4.1 InfoPlus.21 
InfoPlus.21 eller IP21 är en realtidsdatabas för lagring av processdata utvecklad av Aspen 
Technology14. På LKAB skannas de flesta datataggarna med 30 sekunders intervall mot 
styrsystemen. Sedan går datapunkten genom en komprimeringsalgoritm som avgör om den 
ska lagras i taggens historik i IP21. För att taggen ska lagras måste värdeändringen vara större 
än en procent av föregående värde. Komprimeringen säkerställer att inte samma värde lagras 
var 30:e sekund för varje tag i historiken15. 
 
Lagringen sker med taggar som anger vilken mätare det är. Ursprungligen var tanken att data 
för ett år tillbaka i tiden skulle lagras men i realiteten lagras i dag över två år gammal data. 
Lagrad data kan sedan hämtas av olika applikationer såsom Microsoft Excell, Aspen Process 
Explorer och IP21MatlabService för övervakning eller uppföljning. 
 

2.4.2 Microsoft Excel 
Med hjälp av en plugin till Excell kan data hämtas direkt från databasen till tabeller för 
beräkningar och presentation. Användaren skriver in en tag i kalkylbladet och väljer sedan i 
menyn över vilken tidsperiod som datan ska hämtas. 
 

2.4.3 Aspen Process Explorer 
Liksom databasen IP21 är Aspen Process Explorer, som namnet antyder, utvecklat av Aspen 
Technology. Programmet organiserar och presenterar data som hämtats från IP21 genom 

                                                
14 2007-02-14 http://www.aspentech.com/brochures/info21.pdf 
15 Fjällborg, Örjan PPX 
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processbilder16. Bilderna är dynamiska såtillvida att layouten och vilka mättaggar som visas 
kan ändras av en användare (med rättigheter) och sparas så att den uppdateras för alla andra 
på nätverket. Ett exempel på hur en processbild kan se ut på LKAB ges ovan i figur 2. Det går 
även att titta på enskilda mättaggar över tid i ett linjediagram. 
 

2.4.4 IP21MatlabService 
IP21MatlabService är en tjänst i Windows som tagits fram på LKAB i syfte att periodiskt 
skapa datafiler (.dat) med mätvärden från IP21. Utöver läsning från databasen kan datafiler 
även läsas in och skrivas till IP2117. Tjänsten är utvecklad i C# och hämtar data för ett antal 
taggar som användaren specificerat i en konfigurationsfil (.config). I konfigurationsfilen går 
det att välja att antingen hämta data kontinuerligt eller endast över en viss tidsperiod. 
Formatet för varje rad i ut- eller indatafilen är: <Tag>@<IP.21 
server>;<tid>;<värde>,<status>. Tag anger vilken mätare som avses och server talar om 
vilken databas det rör sig om, där exempelvis KINFO står för Kiruna. Status kan vara bra eller 
dåligt och ger en indikation på om det finns några störningar vid mätningen för den aktuella 
tidpunkten. 
 
Applikationen har tagits fram för att minska belastningen på servern vid framtagning av nya 
program, som läser och skriver data till servern, innan de blivit skarpa. När stora datamängder 
hämtats kontinuerligt genom Excell tidigare har servern belastats upp till 80 procent för en 
enskild applikation. Om beräkningar ska göras på datan bör datafiler genereras av 
IP21MatlabService och läsas in i Matlab istället för direkt läsning från IP21 till Excel. 
 

2.5 Processen 
LKAB:s förädlingskedja sträcker sig från malmfyndigheter till kund. Den startar i 
underjordsgruvorna med brytning av råmalm och fortsätter i verken ovan jord med förädling 
av järnmalmen. De förädlade produkterna transporteras sedan vidare, via järnvägen, till 
utskeppningshamnarna i Narvik och Luleå för vidare transport till kunder runt om i världen. 
Detta är en process som pågår dygnet runt18. 
 

2.5.1 Brytning19 
LKAB använder sig av skivrasbrytning när de utvinner malmen. I Kiirunavaara är 
malmkroppen en sammanhängande magnetitskiva som lutar med cirka 60 grader ner i 
marken. Malmkroppen är ungefär fyra kilometer lång med en genomsnittlig bredd på 80 
meter. Idag har malmkroppen ett bedömt djup på två kilometer, men LKAB vet inte hur djupt 
den egentligen sträcker sig. Sedan 1962 har all brytning av järnmalm sker under jord och i 
dagsläget sker brytningen på en nivå mellan 775 och 1045 meter. Detta illustreras i figur 7 
nedan. 
 

                                                
16 2007-03-01 http://www.aspentech.com/products/product.cfm?IndustryID=0&ProductID=71 
17 Driftsdokument IP21MatlabService 
18 2007-02-20 http://www.lkab.com/?openform&id=3EEE 
19 2007-02-20 http://www.lkab.com/?openform&id=2DB6 
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Figur 7 Brytningen i Kiirunavaara (www.lkab.com) 
 
Skivrasbrytningen under jord sker i sex steg, det första steget är tillredning av gruvortar. 
Gruvortar är tunnlar som går inne i berget och tillredningen går ut på att bygga nya tunnlar där 
malm kan brytas. Tillredningsorten går tvärs igenom malmkroppen och avslutas med en 
öppningsstig, se figur 8 och 9. 
 

  
Figur 8 Steg 1 - Tillredning av gruvort 
(www.lkab.com) 
 

 
Figur 9 Steg 1 � Borrning av öppningsstig 
(www.lkab.com) 
 

 
Det andra steget är rasborrning. Genom fjärrstyrda maskiner borras uppåtriktade hål i kransar 
var tredje meter och när borrningen i hela orten är avslutad är den klar för laddning, se figur 
10 och 11. 
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Figur 10 Steg 2 - Rasborrning (www.lkab.com) 
 

 
Figur 11 Steg 2 - Rasborrning ur en annan vinkel 
(www.lkab.com) 
 

I det tredje steget laddas borrhålen i en krans med sprängmedel som sprutas in med en 
laddrobot. Varje natt sprängs kransen som lossgör cirka 10 000 ton malm, se figur 12. Steg 
fyra är att tömma ut den lossprängda malmen, detta kallas för raslastning och sker via eldrivna 
lastmaskiner, se figur 13. När utlastningen är klar fylls nästa krans med sprängmedel och 
sprängs. Processen upprepas tills hela tillredningsorten är utlastad. 
 

   
Figur 12 Steg 3 � Sprängning (www.lkab.com) 
 

Figur 13 Steg 4 � Utlastning (www.lkab.com) 
 

Det femte steget är transporten av malmen under jord. När malmen lastats från 
tillredningsorten tappas den i bergfickor som ligger strax ovanför huvudnivån på 1045 meter 
under jord, se figur 14. Där transporteras den via fjärrstyrda tåg till en av fyra krossar, se figur 
15. Malmen krossas där för första gången till cirka 100 mm stora bitar och transporteras sedan 
till det sista steget, uppfodringen då malmen transporteras till marknivån. 
 
Uppfodringen sker via stora malmhissar; skipar. Malmen lastas automatiskt in i skipen och 
hissas sedan upp till förädlingsverken ovan jord med en hastighet på 17 m/s. Varje skip lyfter 
40 ton malm. 
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Figur 14 Steg 5. Tömning i schakt och tappning till 
tåg (www.lkab.com) 
 

Figur 15 Steg 5.  Tömning av tåg i kross följt av 
lastning till skip (www.lkab.com) 
 

2.5.2 Förädling 
LKAB producerar kundanpassade järnmalmsprodukter för masugnar och 
direktreduktionsverk, den råmalm som bryts under jord omvandlas i malmförädlingsverken 
ovan jord till pellets och fines. Pellets, även kallat för kulsinter, är centimeterstora malmkulor 
som har en hög järnhalt och jämn kvalité. Fines är ett mer finkornigt järnrikt material som är 
avsett för att sintras till större stycken i ett sinterverk innan det används i masugnarna20. 
Förädlingsverken i Kiruna kommer i framtiden sluta producera fines och enbart koncentrera 
sig på tillverkning av järnmalmspellets. Processkedjan KS-KA2-KK3 tillverkar ingen fines 
utan endast järnmalmpellets. 
 
Den malm som ska bli pellets kommer att passera genom tre separata verk; sovrings-, 
anriknings- och kulsinterverket. I Kiruna finns det fem förädlingsverk; ett sovringsverk, två 
anrikningsverk och två kulsinterverk. Sovringsverket i Kiruna försörjer även anrikningsverket 
och kulsinterverket i Svappavaara med malm från Kirunagruvan. Under våren 2008 kommer 
även ett tredje anrikningsverk, KA3, och kulsinterverk, KK4, att tas i drift i Kiruna21. 
 

2.5.3 Sovringsverket KS22 
All råmalm som uppfodras i Kiruna går igenom KS. KS fungerar som en logistikcentral som, 
beroende på kvalitén på råmalmen och kundens krav, transporterar malmen vidare till rätt 
verk. I dagsläget finns det tre huvudprocesskedjor som malmen ska passera; KS - KA1 � 
KK2, KS - KA2 � KK3 samt KS � SA � SK. Dessutom används en del råmalm till att göra 
fines som produceras i KS. De tre huvudprocesskedjorna följer alla samma grundläggande 
princip och därför kommer fortsättningsvis endast processkedjan KS � KA2 � KK3 att 
beskrivas. 
 
KS består egentligen av två verk, ett finkrossverk och ett styckemalmsverk, men benämns 
endast som ett verk. En av KS uppgifter är att förse rätt verk med rätt typ av råmalm, men den 
primära uppgiften är att sovra ut gråberget från råmalmen. Malmen i Kiirunavaara är 
magnetisk och genom att i flera steg krossa malmen och separera den med hjälp av 

                                                
20 2007-02-21 http://www.lkab.com/?openform&id=330E 
21 2007-02-21 http://www.lkab.com/?openform&id=2DCA 
22 Drugge, Stig Processingenjör KS 
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magnetseparatorer kan det oönskade gråberget tas bort. I KS tas två fraktioner ut som 
transporteras till KA2. Den ena fraktionen benämns som +30 gods och är gods som är mellan 
30 � 100 mm. Den andra fraktionen benämns -30 gods, gods som är mindre än 30 mm. 
Separeringen av de två fraktionerna sker via stora siktar. Magnetsepareringen sker genom att 
låta godset passera en magnetisk trumma, där gråberget åker ut ur kedjan medan malmen 
fastnar på trumman och fortsätter vidare i kedjan. 
 

 
Figur 16 Bild av en typisk sektion i KS, där inkommande gods siktas, separeras och krossas. Den magnetiska 
malmen fastar mot magnetiska trummor och följer det rödmarkerade flödet. Gråberget åker ut ur kedjan och 
följer det svarta flödet (Egen) 
 
I KS finns ett flertal olika sektioner. Varje sektion består i regel av en buffertficka, sikt, 
magnetseparator och en kross, se figur 16. Varje sektion benämns med ett nummer som beror 
på dess geografiska placering. Den sektion som ligger längst norrut benämns ett och ju längre 
söderut desto högre nummer. I sovringsverket sträcker sig sektionsnumreringen idag mellan 
2-16. Dessutom kan en sektion delas in i A och B gator, där gatorna oftast är nästan identiska 
i sin uppbyggnad. 
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2.5.4 Processflödet i KS23 
KS är uppbyggt av flera parallella sektioner som alla gör i stort sett samma sak. 
Sovringsverket är byggt så att flödet kan varieras och läggas om. Den råmalm som uppfodras 
ska kunna gå ett flertal olika vägar. När råmalmen förs upp ur gruvan via skipparna töms det i 
en av sex olika buffertfickor, lavfickorna, och från varje buffertficka kan råmalmen lastas till 
en av fyra olika transportband, kallade långlinjer. Varje långlinje kan i sin tur lasta råmalm till 
en av fem olika finkrossektioner; 12, 13, 14, 15 eller 16. Av dessa fem används 14, 15 och 16 
i processflödet KS-KA2-KK3, se figur 17 nedan. 

 
Figur 17 Flödesvägar från lavficka till finkrossverk, endast gods till sektion 14, 15 och 16 är av intresse för 
processflödet KS-KA2-KK (Egen) 
 
Det är i finkrossverket som de två fraktionerna, +30 och -30, som skickas till KA2 tas ut. +30 
godset skickas direkt till en buffertficka i KA2 medan -30 godset fortsätter vidare i 
sovringsverket. Varje finkkrossektion kan lasta -30 godset till en av fyra långlinjer. 
Långlinjerna för malmen vidare till en av fem styckemalmssektioner; 5, 7, 8, 9 eller 10. Av 
dessa fem används bara sektion 9 i processflödet KS-KA2-KK3, se figur 18. Sektion 9 är 
indelad i två likadana A och B gator där malmen separeras ytterligare från gråberg innan den 
skickas vidare till KA2. 

 
Figur 18 Flöde från finkrossverk till styckemalmsverk, endast gods till sektion 9 är av intresse för 
processflödet KS-KA2-KK3 (Egen) 
 

                                                
23 Flödesschema KS ritn.nr: 1039525 
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2.5.5 Anrikningsverket KA224 
I KA2 förbereds malmen för anrikning genom att godset mals ned ytterligare i två steg och 
blandas med vatten. Detta görs i stora snurrande kvarnar där de två olika fraktionerna blandas 
med varandra så att den större fraktionen agerar malsten och krossar ner godset ytterligare. 
Från kvarnarna kommer alltså ett finkornigt gods blandat med vatten som benämns slurry. 
Från slurryn tas ytterligare gråberg bort via magnetseparering innan godset går igenom en 
flotationsanläggning för att rena malmen från fosfor. Flotation25 är en separeringsmetod i 
vilken utnyttjar skillnaden i vätbarhet mellan olika partiklar. Från KA2 pumpas det anrikade 
godset vidare till kulsinterverken. 
 

2.5.6 Processflödet i KA226 
Godset som kommer från KS lagras i tre olika buffertfickor, en för +30 gods och två för -30 
gods. Skulle KA2 av någon anledning ha problem i produktionen och buffertfickorna körs 
fulla, kan godset istället lastas, via traktorer, på upplag utomhus. Från upplagen sker 
stödlastning tillbaka till buffertfickorna i de fall då KS har problem att leverera gods. I KA2 
finns det två parallella sektioner med varsin buffertficka för -30 gods. Båda sektionerna består 
av två kvarnar, en primär- och sekundärkvarn, samt ett flertal magnetseparatorer. De båda 
sektionerna delar den gemensamma +30 godsfickan. Innan flotationsanläggningen förs flödet 
för de två sektionerna samman. Slurryn från KA2 kan skickas till både KK2 och KK3, där 
KK3 är prioriterad. Malsten kan även skickas från KA2 till KA1 för användning i kvarnarna. 
 

2.5.7 Kulsinterverket KK327 
Den slurry som kommer till KK3 avvattnas först via stora pressluftsfilter, där vattnet pressas 
ut från godset. Kvar blir en pulverformig malm som kallas för slig. Beroende på vilken 
pelletsprodukt som ska tillverkas blandas sligen med binde- och olika tillsatsmedel. 
Blandningen matas in i stora snurrande rulltrummor, se figur 19, där råkulorna tillverkas. 
Rulltrummorna ligger lätt lutade och dess princip bygger på snöbollseffekten där en liten bit 
slig börjar rulla ner längs väggen på trumman och successivt blir större. Efter rulltrummorna 
siktas råkulorna av, där endast kulor av rätt storlek går vidare, se figur 20. För små kulor går 
direkt tillbaka in i rulltrumman, medan för stora kulor krossas till slig innan de går in i 
rulltrumman igen. De kulor som går igenom siktningen transporteras först till en förugn kallad 
grate, innan de förs vidare in i en stor roterande ugn, kiln, där de bränns i 1 250°C till pellets. 
Efter att ha kylts ner till cirka 50°C tippas kulorna i en stor bergficka, varifrån de sedan 
automatiskt lastas i järnvägsvagnar för vidare transport till hamnarna i Luleå och Narvik. 
Pelletsen klarar av den långa transporten tack vara den hårda ytan den får vid bränningen. 
 

                                                
24 Klemo, Stina Processingenjör KA2 
25 2007-04-02 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=171618 
26 Flödesschema KA2 ritn.nr: 351015 
27 Sjöberg, Jon Processingenjör KK3 
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Figur 19 Rulltrummor under uppbyggnaden av MK3 
(www.lkab.com) 
 

Figur 20 Råkulor på väg till grateugn 
(www.lkab.com) 
 

2.5.8 Processflödet i KK328 
Första delen i KK3 är en bufferttank för inkommande slurry. Slurryn kan komma både från 
KA1 och KA2, men det är främst KA2 som ska försörja KK3 med material. Från slurrytanken 
pumpas godset vidare till fyra pressluftsfilter. Den avvattnade sligen transporteras till ett stort 
mellanlager innan den matas in i en av fem rullkretsar. Under idealiska förhållanden är 
samtliga filter och rullkretsar i drift, men i verkligheten händer det att några av dem står. De 
rullade kulorna matas sedan i ett jämnt lager på ett gemensamt band som går igenom graten 
innan de transporteras in till kiln. 

                                                
28 Sjöberg, Jon Processingenjör KK3 



 18 

3 Genomförande 

Den applikation som skapats är byggd på en vision att kunna identifiera flaskhalsar och 
saknade specifika krav från LKAB:s sida. Detta gjorde att spiralmodellen valdes som 
arbetsmodell. Under arbetets gång genomfördes tre faser av spiralmodellen. Den första fasen 
inleddes med ett presentationsmöte med handledare och berörda personer på LKAB för att 
presentera idén samt ta reda på deras förväntningar. Där bestämdes bland annat att arbetet 
skulle inledas med KS. Därefter skapades en övergripande teoretisk förståelse för hela 
LKAB:s processkedja i samtliga verk. För att få en djupare förståelse för processen i 
sovringsverket genomfördes flera besök där. Nästa steg var att skapa en systemdesign och en 
prototyp där KS visualiserades. Prototypen presenterades och utvärderades vid det första 
avstämningsmötet och därmed avslutades den första fasen. 
 
Fas två påbörjades med en revision av de krav som ställdes på applikationen. Programmet var 
nu redo att inkludera KA2 och KK3. Respektive verk besöktes därför för att få en djupare 
förståelse av de delarna av processen. En andra prototyp skapades och ett andra 
avstämningsmöte hölls. Vidare hölls även ett möte med handledare på universitetet. 
 
Fas tre inleddes med en revidering av kraven samt av systemets design. En tredje och sista 
prototyp skapades och ett kombinerat avstämingsmöte/avslutningspresentation hölls. Efter det 
sista mötet gjordes endast mindre justeringar på den sista prototypen som kom att bli det 
färdiga programmet.  
 

3.1 Krav 
De första krav som ställdes på applikationen från LKAB:s sida utarbetades gemensamt vid det 
första presentationsmötet och under efterkommande samtal med handledare. Dessa har dock 
förändrats vid två diskussionsmöten och med handledare under arbetets gång. Förändringarna 
har varit nödvändiga då det från början endast fanns en vision och förhoppningar om vad den 
skulle kunna innebära. Varefter programmet har växt fram har det även gått att ge en bra bild 
av dess fördelar och användningsområden, samtidigt som det även uppenbarats vad 
applikationen inte är lämpad att göra. De krav som ställts på programmet är att det ska: 

 Vara ett fristående program som körs skilt från de system som finns idag 
 Ge en snabb överblick över produktionslinjen KS � KA2 � KK3 ovan jord från 

sovringsverk till järnvägsficka 
 Visa vilka delar som producerar för dåligt just nu samt över tid 
 Kunna hämta in data från en datafil 
 Ge användaren möjlighet att titta på en specifik tidsperiod 
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3.1.1 Målgrupp 
Applikationens målgrupp har förändrats något under utvecklingsprocessen. Till en början sågs 
den dels som ett sätt för ledningen att analysera historisk data för att kunna hitta flaskhalsar i 
produktionen men kanske främst som ett verktyg för processoperatörer att i realtid kunna hitta 
flaskhalsar och i detalj se var problemet finns. Efter samtal med processingenjörer vid de 
olika verken har det dock framkommit att processoperatörerna inte är intresserade av något 
som de måste klicka sig fram till. De vill kunna se direkt i detalj var problemet finns för att 
kunna agera på det.  
 
Ett problem har även varit att hitta en entydig definition av vad en flaskhals är i produktionen, 
för att kunna användas vid automatisk detektering och larmning. Om en del av flödet står eller 
går dåligt kan det bero på en av fyra situationer: 

1. Den har gått sönder 
2. Den får inte något material 
3. Det går inte att leverera framåt i kedjan 
4. Den är underdimensionerad 

 
Det kan även vara så att bara för att en del periodvis går dåligt så behöver det inte betyda att 
det är en flaskhals, så länge den kan leverera det som krävs framåt i kedjan. Då kan det 
snarare vara så att det är den sektion som hela tiden ligger nära max som är flaskhalsen då den 
därmed är en trång sektion och inte kan leverera mer än den gör. 
 
I och med svårigheterna med en automatisk detektering av flaskhalsar kommer applikationen 
inte att automatiskt detektera dem utan snarare fungera som ett hjälpmedel vid en analys över 
tid. 
 
Vad gäller användningen för processoperatörer kommer applikationen inte att ersätta de 
inarbetade detaljerade bilder som redan finns. Dock kan den fungera som ett komplement till 
dem för att ge den översikt och det sammanhang som saknas i existerande bilder. 
 

3.2 Systemdesign 

Efter att kraven tagits fram påbörjades arbetet med en grov design av hur programmet skulle 
utformas. Eftersom det redan finns en naturlig indelning i processen mellan olika 
produktionsdelar, såsom exempelvis kross, transportör och buffert, och dessa dels återkommer 
i de olika verken men även mellan olika produktionslinjer kändes det naturligt att även 
bibehålla denna indelning i koden. Resultatet blev bas- och subklasser29. Fyra basklasser 
skapades, en för sektioner och en för långlinjer i KS samt en basklass för anrikningsverk 
respektive kulsinterverk. Basklasserna innehåller struktar för olika produktionsdelar såsom 
transportörer och buffertar samt metoder för att hämta och sätta data i de olika struktarna. De 
enskilda sektionerna eller verken skapas alltså som subklasser till respektive basklass. 
När det kommer till de olika vyerna har de fått en egen klass var som sköter vertex-
beräkningar och uppritning. För att hålla nere kopplingen30 mellan klasserna används ett 
medlardesignmönster31 som går ut på en klass är ansvarig för samtliga relationer mellan 
objekt och klasser. En kärnklass skapas alltså som tar hand om kommunikationen mellan vy-

                                                
29 Forsberg, Anders, Programmering i C#, s. 113 
30 Bell, Douglas, Software Engineering for Students s. 76 - 79 
31 Bell, Douglas, Software Engineering for Students s. 158 
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klasserna, datainläsningen och den flödesklass som skapar alla sektionsklasser, verk och 
långlinjer samt den input som kommer från användaren. En bild över hur klasserna är 
uppdelade finns i figur 21 nedan. 
 

3.2.1 Use case 
Core börjar med att öppna en dialog med användaren, där hon/han tillfrågas vilken datafil som 
skall läsas in. När Core får information från användaren anropas först Loading innan 
informationen vidarebefodras till ReadData som läser in datan från datafilen och skickar 
tillbaka den till Core. Core skickar datan vidare till Flow. Flow använder datan till att skapa 
alla flödesobjekt; sektioner, verk och långlinjer. När alla objekt är skapade räknar Flow ut hur 
flödet ser ut vid varje specifik tidpunkt och därigenom vilka värden som ska tas med. Dessa 
värden skickas tillbaka till Core som vidaredistribuerar dem till vy-klasserna, där vertex-
beräkningar genomförs. Core stänger Loading innan respektive uppritningsfunktion anropas. 
Om användaren klickar någonstans i applikationen kallas händelsehanterare i Core som i sin 
tur uppdaterar Flow och de vy-klasser som påverkas. 

 
Figur 21 Design över hur de olika klasserna kommunicerar (Egen) 
 

3.3 Implementering 

Själva implementeringen är uppdelad i nio delar; utvecklingsverktyg, data, datainläsning, 
normalisering, bör- och minvärden, optimering, minnehantering samt användartester. Data 
visar hur information från databasen hämtats in i programmet rent praktiskt men kanske 
framförallt arbetet med att ta fram rätt taggar för det flöde som ska visualiseras. 
Datainläsningen beskriver mer praktiskt hur inläsningen av data sker i programmet. 
Normalisering och bör- och minvärden beskriver hur vissa värden har betydelse för 
visualiseringen. Optimering och minneshantering tar upp tekniska lösningar som förbättrat 
programmets prestanda.  
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3.3.1 Utvecklingsverktyg 
Programmet är skrivet i C# och har utvecklats i Microsoft Visual C# 2005 Express Edition 
med hjälp av Microsoft .NET Framework version 2.0 och DirectX 9.0 SDK. Frameworket 
används främst till fönster- och gränssnittshantering medan DirectX 9.0 SDK används för 
hantering och uppritning av grafik. 
 

3.3.2 Data 
Ett naturligtsteg var att börja med data från sovringsverket i den första prototypen eftersom 
KS är den första delen av processkedjan. Eftersom allt gods som uppfodras från gruvan går 
igenom KS gäller det att hämta rätt taggar för att kunna följa rätt flöde. Endast det gods som 
ska vidare till KA2 är av intresse, men för att ta reda på det behövs en förståelse för hela 
processen i KS. Arbete inleddes med ett besök på sovringsverket och med hjälp av 
kontaktpersonen där ta reda på från vilka delar i processen data behövde hämtas. Godset går 
ut från sovringsverket på två ställen. Allt gods går igenom antingen sektion 14, 15 eller 16 i 
finkrossen. Från dessa tas +30 gods ut direkt medan -30 gods går vidare till sektion 9. 
Förutom taggar som beskriver flödet, som tonage på band och nivåer i buffertfickor, behövs 
även taggar som gör det möjligt att spåra varifrån godset kommer såsom öppen/stängd lucka. 
För närvarande saknas det viktiga taggar mellan lavfickorna och finkrossfickorna. Detta 
innebär till att visualiseringen börjar först vid finkrossfickorna istället för vid lavfickorna. 
 
Till den andra prototypen utvecklades applikationen till att innefatta hela processen och taggar 
från KA2 och KK3 hämtades in. För dessa verk behövdes inte lika många taggar läsas in, då 
hela KA2 och hela KK3 tillhör processen och inga logistiska problem uppstår.  
 
När databasen IP21 byggdes upp på LKAB skedde detta gradvis och allteftersom sektioner 
byggs om har även taggar bytts ut. Tyvärr har ingen enhetlig standard följts vid 
namngivningen och många taggar i databasen är dessutom gamla taggar som ligger kvar 
sedan tidigare. Detta har gjort hämtningen av mättaggar komplicerad.  
 
Programmet läser totalt in 88 taggar. Genom att i Aspen Processor Explorer titta på befintliga 
processbilder samt använda sig utav Aspens Tag Browser har taggarna valts ut. För att 
säkerhetsställa att rätt taggar används har taggarna kontrollerats med kontaktpersonerna på 
respektive verk. I vissa fall har nödvändiga taggar som finns i styrsystemet saknats i IP21 och 
i dessa fall har en beställning gjorts för att få in taggarna i IP21. 
 

3.3.3 Datainläsning 
Stora delar av processen styrs av mätvärden från IP21, LKAB vill därför ha kontroll över de 
läsningar och skrivningar som görs till databasen. Eftersom applikation inte är skarp fick den 
inte tillåtelse att direkt koppla upp sig mot IP21, utan datan var tvungen hämtas via Excel eller 
IP21MatlabService. 
 
Excel användes för inläsning av data till den första prototypen för att snabbt få upp en körbar 
version för bättre feedback vid kommande diskussionsmöten på LKAB. När alla taggar som 
krävdes till sovringsverket var kartlagda lästes de in till tabeller i Excel från databasen IP21 
med hjälp av en plug-in från Aspen Technology. Det som lagrades var sektion, beskrivning, 
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tidpunkt, taggnamn och värde för en tidsperiod om två timmar med en samplingsfrekvens på 
fyra minuter. Datan lästes därefter in i själva applikationen. 
 
Efter den första prototypen användes istället tjänsten IP21MatlabService för att hämta data 
från IP21. I IP21MatlabService anges endast en tagg och dess tidsintervall vilket innebär 
mindre handarbete än i Excel, där varje ny tidpunkt för varje tagg som skulle läsas kräver en 
ny rad i excelarket. Det visade sig även efter den första prototypen att en samplingsfrekvens 
på fyra minuter inte är fullt tillräckligt för att täcka alla variationer i flödet, varpå en 
samplingsfrekvens på en minut valdes. Processflödet kan både variera kraftigt samtidigt som 
det snabbt kan läggas om. Exempelvis kan en processoperatör snabbt ändra vilken sektion i 
finkrossverket som gods till KA2 ska komma ifrån. En låg samplingsfrekvens är därför viktig 
för att säkerhetsställa att rätt flöde följs. Applikationen klarar av att läsa in 88 taggar varje 
minut under en 28 dagars period, för att läsa in detta med IP21MatlabService behöver 
konfigurationsfilen 88 rader, en för varje tag. Att läsa in motsvarande med Excel kräver att ett 
3,5 miljoner rader långt excelark skapas, till stor del, för hand. 
 
Nackdelen med IP21MatlabService är formatet på hur datan sparas i den textfil som 
genereras. Datan lagras så att samtliga tidpunkter till en tagg läses in och lagras först, sedan 
tas nästa tagg. I textfilen ligger datan alltså samlad tagg för tagg. I applikationen behövs, för 
att kunna följa flödet, samtliga taggar för en specifik tidpunkt. Detta leder till att hela textfilen 
behöver läsas in på en gång, som i sin tur leder till en begränsning i programmet. Längre 
tidsintervall innebär att datafilen blir för stor för applikationen att läsa in i minnet. 
 

3.3.4 Normalisering 
De olika flödeskomponenterna kan variera kraftigt i värde då delar i början av kedjan ofta har 
ett högre tonage, ton per timme, än delar i slutet. Det beror bland annat på den 
gråbergsseparering som sker i processen, där en stor del av flödet försvinner. Dessutom anges 
buffertar i enheten procent medan de andra delarna anges i tonage. För att kunna skapa 
relevans mellan de olika flödeskomponenterna normaliseras de med enskilda maxvärden. 
Genom att kontinuerligt beräkna den högsta medelhastigheten i ton/h över tio minuter för 
varje enskild flödeskomponent tas ett lokalt maxvärde fram. Tiominutersspannet har valts för 
att filtrera bort orimligt avvikande värden som bara förekommer för en eller ett fåtal punkter. 
Detta maxvärde används sedan för att normalisera höjden för varje flödeskomponent. För 
buffertar används det naturliga taket 100 procent.  

3.3.5 Bör- och minvärden 
Om en del av flödet ligger och kör under sitt maxvärde innebär det inte direkt att det denna 
del går dåligt. Många flödeskomponenter har börvärden. Dessa värden är bättre lämpade att 
användas för indikation om en del går bra eller dåligt, därför används dessa värden vid 
färgsättningen. I KK3 styrs några delar av processen dock lite annorlunda. Såsom processen 
är uppbyggd där går det inte att styra hur mycket som kommer ut ur varje processdel med 
börvärden. Dessa delar av processen styrs istället av minvärden. Ett exempel är inmatning till 
graten där det är viktigt med en jämn bädd av kulor på transportbandet. Tjockleken på bädden 
styrs av hastigheten på bandet, om ett mindre tonage kulor produceras kompenseras detta med 
att bandet går saktare. Det finns dock en gräns för hur sakta bandet kan gå och om en 
produktion över 350 ton/h inte klarar av att hållas bryts produktionen helt. I dessa delar 
används dess minvärde för färgsättning. 
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I KS och KA2 sätts de flesta börvärden dynamiskt av processoperatörer eller av automatiska 
reglersystem. Värdena hämtas från databasen. I de fall där dynamsika börvärden i IP21 saknas 
har fasta börvärden satts i programkoden. Dessa är framtagna med hjälp av 
processingenjörerna på respektive verk. Samma sak gäller för börvärden i buffertfickor samt 
minvärden i KK3. 
 

3.3.6 Optimering 
Allteftersom applikationen växte blev optimering av koden viktigare, bland annat används 
vertexbuffrar för snabbare uppritning av grafik. I de två första prototyperna sparades många 
värden och struktar i objektarrayer och arraylistor. Fördelen med objektarrayer och arraylistor 
är att det går att lagra olika värdetyper som objekt av klassen Object32, som är den högsta 
basklassen i hela .NET Frameworket. Nackdelen är att det automatiskt sker kostsamma 
operationer kallade boxing och unboxing33 när skrivning eller läsning sker till en objektarray. 
För att undvika dessa operationer användes istället structarrayer, jaggedarrays och listor där 
fasta värdetyper tilldelas. 
 

3.3.7 Minneshantering 
Eftersom programmet är tvingat att läsa in all data på minutbasis växer datamängden snabbt 
med antalet dagar som läses in. När datan dessutom konverteras till visualiseringsklasserna 
ökar storleken kraftigt. Ett mätvärde för till exempel inmatning till grate omvandlas i 3D-vyn 
till två vertexelement i 3D-rymden. Varje vertex tilldelas alltså tre koordinatvärden för 
respektive x-, y- och z-axel samt ett färgvärde. Varje mätvärde multipliceras alltså med en 
faktor åtta och samma princip gäller för övriga vyer. För att applikationen ska klara av att läsa 
in ett större tidsspan krävs att rådatan samplas ner. När en tvåveckorsperiod läses in 
subsamplas datan ner med en faktor 60 vilket leder till att det lägsta tidsintervallet som kan 
ges i visualiseringen är 60 minuter. Varje element i den subsamplade datan motsvarar nu 
medelvärdet av en timme. 
 
Ett problem i de tidiga prototyperna var skapandet av nya objekt. När till exempel 
färgervärderna i 3D meshen uppdateras, exempelvis när en linje ljusmarkeras, skapades nya 
objekt av 3D meshen och referensen till de gamla försvinner. C# innehåller en automatisk 
skräpsamlare34 som håller reda på när referenser till objekt tappas och raderar dem ur minnet. 
Programmeraren har dock ingen kontroll över när detta sker. Att således skapa nya objekt ska, 
i teorin, inte vara något problem, men ibland händer det att skräpsamlaren inte hinner med att 
radera gamla objekt. I dessa fall kan applikationen ta upp mer och mer minne och blir då 
tungkörd. Problemet blev extra tydligt när användaren interagerade mycket i de tidigare 
prototyperna. Detta problem löstes genom att värdena i de gamla objekten skrevs över istället 
för att nya objekt hela tiden skapades. 
 

3.3.8 Användartester 
Det första presentationsmötet samt de tre avstämningsmötena har även fungerat som 
användartester. Under presentationsmötet demonstrerades en pappersprototyp på overhead, 
                                                
32 2007-03-30 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/enus/cpref/html/frlrfsystemobjectclasstopic.asp  
33 2007-03-30 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/yz2be5wk(VS.80).aspx 
 
34 Forsberg, Anders, Programmering I C#, s.28-29 
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figur 22, för att tidigt stämma av de idéer som fanns med LKAB:s krav och förväntningar. 
Fördelen med overhead är att det går att visa för flera människor, samtidigt som möjligheten 
till flera lager finns. I fallet i figuren visades först en bild av strukturen med indelning av 
vyerna, innan nästa bild lades på med bilder för själva flödet och hur detalj och tidsaspekterna 
skulle kunna se ut. Mötesdeltagarna fick även möjlighet att komma fram och rita egna förslag 
på en whiteboard. De programprototyper som skapades demonstrerades vid efterföljande 
avstämningsmöten. 
 

 
Figur 22 OH-prototyp av programmets layout (Egen) 
 
Utöver avstämningsmötena har även en kontinuerlig kontakt med berörda personer och tänkta 
användare vid LKAB hållits om programmets utformning och tillämpning. 
 

3.4 Motiveringar 

Först ges en motivering till det sätt som flödet har valt att representeras på, sedan följer 
motiveringar till val av applikationens design/layout, dess funktionalitet och färgsättning. 
 

3.4.1 Flödet 
Flödet som visualiseras har tagits fram via samtal med berörda processingenjörer från varje 
verk samt genom diskussion vid varje avstämningsmöte. Tidigt bestämdes det att 
applikationen skulle fokusera mer på att ge en bra översikt och gå ifrån detaljfokus. Som 
tidigare nämnts finns det i Aspen Process Explorer och i ABB:s styrsystem många 
processbilder med mycket detaljer, men ingen som ger en riktigt bra överblick. 
 
Flödet i applikationen beskrivs endast av utvalda, representativa delar, varje del eller maskin 
visualiseras alltså inte. Parallella sektioner slås ihop och betraktas som en gemensam del, se 
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figur 23 nedan. De delar av processen som visualiseras är ofta de delar som processingenjörer 
och processoperatörer idag tittar på för att följa flödet. Exempelvis visualiseras en sektion 
endast genom nivån i buffertfickorna och utmatningen från dem. Att visualisera efterföljande 
delar i en sektion visade sig, efter första prototypen, endast störa det visuella intrycket utan att 
ge mer detaljöverblick eftersom efterföljande delar är direkt relaterade till utmatningen. Ett 
annat exempel där det visuella intrycket störs är om nivåmätningen i mindre fickor 
visualiseras då den snabbt kan växla mellan tomt och fullt. I processflödet finns ett flertal 
mindre fickor vars uppgift inte är att fungera som en buffert utan istället används för att skapa 
en jämn pålastning. Vid traktorinlastning fylls en ficka stötvis med en stor mängd gods 
varefter godset sedan matas ut under en längre tidsperiod. 
 

 
 Figur 23 Illustration av sammanslagningen av parallella sektioner (Egen) 
 
Varje sektion/del i flödet betraktas som en box med in- och utflöden, utan att ta hänsyn till 
interna delar. Tre grova boxar skulle kunna vara KS, KA2 och KK3. Där inflödet till KS är 
råmalmen som uppfodras från gruvan, utflödet från KS blir inflödet till KA2. KK3 får sitt 
inflöde från KA2 och utflödet blir den färdiga mängden pelletskullor. Om en detaljrik 
indelning i stället skulle väljas skulle flödet för t.ex. sektion 9, som består av två parallella 
gator, i KS kunna tänkas bli: 

1. Total nivå i buffertfickor 
2. Total utmatning ur buffertfickor 
3. Total effekt i siktar 
4. Total effekt magnetseparatorer 

 
Att göra visualiseringen för grov innebär att för mycket detaljinformation tappas, vilket leder 
till att visualiseringen inte säger något. Att i stället göra en för fin indelning leder, enligt 
resonemanget ovan, till att visualiseringen blir för plottrig och överskådligheten tappas. 
Avvägningar för detalj kontra översikt har därför gjorts. Det slutgiltiga flödet som valdes 
illustreras i figur 24 nedan. 

Buffert 14 

Utmatning 15 Utmatning 14 

Buffert 15 Buffert 16 

Utmatning 16 

Totalnivå buffert 
14, 15 och 16 

Total utmatning  
14, 15 och 16 
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Figur 24 Det slutgiltliga flödet (Egen) 
 

3.4.2 Design/Layout 
Vid användning av programmet ska användaren få en detaljerad vy över det momentana 
flödet men även kunna se hur flödet har förändrats över tid. Därför har flödet valts att 
visualiseras med tre vyer; en momentan 2D vy för hela flödet, en 2D vy av en vald del av 
flödet över tid och en 3D vy för hela flödet över tid. Placeringen av dessa vyer visas i figur 25 
nedan. 
 

  
Figur 25 Indelning av de tre vyerna (Egen) 
 
Miniards bild av Napoleons truppförflyttelser, se figur 5, låg till grund för den bild som 
tänktes för flödet i den momentana 2D-vyn. Där en tjock jämn linje symboliserar ett bra 
produktionsflöde.  
 

Buffertar 
finkross 

Utmatning 
buffertar 

Tonage 
långlinjer 

Buffertar 
sektion 9 

Utmatning 
buffertar 

Buffert 
ficka 301 

Utmatning 
ficka 301 

Buffertar  
-30 gods 

Buffert 
+30 gods 

Utmatning 
+30 gods 

Utmatning  
-30 gods 

Inmatning 
+30 gods 

Inmatning 
kvarnar 

Ingående 
flotation 

Ingående 
KK3 

Nivå 
slurrytank 

Filkterkap
acitet 

Nivå 
sliglager 

Utmatning 
rullhus 

Inmatning 
Grate 

Nivå 
järnvägsficka 
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I den momentana vyn representeras varje del i processen som en box vars utseende beror på 
det aktuella mätvärdet för just den delen. I den första prototypen representerades varje del 
endast som en vertikal linje med interpolerade linjer mellan de olika delarna. Se figur 26 och 
27 nedan. Denna representering visade sig inte vara intuitiv då den box som bildas mellan 
olika delar tolkades som en egen del, trots att det egentligen bara är topparna och dalarna som 
användaren bör titta på. Att istället representera varje del som en box var fördelaktigt, se figur 
28 och 29. Det gav en visuellt tydligare avgränsning för varje del och färgsättningen som i 
den första prototypen interpolerade mellan de olika delarna sätts nu till en fix färg. Det blev 
mer intuitivt för användaren då det gick lättare att urskilja olika delar av flödet. Det var även 
lättare rent praktiskt att välja en del genom att klicka på dess box. 
 

  
Figur 26 Flöde prototyp ett (Egen) 
 

Figur 27 Flöde prototyp ett i wireframe (Egen) 

 

  

Figur 28 Flöde boxar (Egen) 
 

Figur 29 Flöde boxar i wireframe (Egen) 
 

 
3D-vyn är alla momentana vyer staplade bredvid varandra. Detta ger ett 3D-landskap där 
användaren ska kunna se och analysera trender i flödet. 3D-landskapet ger en bra 
övergripande bild, men vid större datamängder är det svårt att få en bra detalj bild över hur en 
specifik del varierar med tiden. Därför skapades den andra 2D-vyn där endast en vald del 
visualiseras över tid. 
 

3.4.3 Funktionalitet 
Beroende på vem användaren är kommer programmet att användas olika. Processoperatörer 
som �kör� verken är inte speciellt intresserade av historisk data eller vad som hänt tidigare 
utan vill få information om hur processen ser ut just nu. Ledningen och forskningsingenjörer 
däremot är mer intresserade att titta på historisk data för att lättare analysera den och 
lokalisera flaskhalsar. Programmet är därför uppbyggt så att användaren själv ska kunna 
bestämma intervallet mellan varje tidpunkt och vilken tidsperiod som ska visualiseras. 
 

3.4.4 Färgsättning 
Färgsättningen i programmet sker enhetligt, samtliga komponenter i flödet visualiseras med 
samma färg i samtliga vyer. Att i de olika vyerna visualisera en flödeskomponent, en box vid 
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ett tidsintervall, med olika färger skulle förvirra användaren. En flödeskomponent kan anta 
olika nyanser av tre olika färger; Grön, Röd och Blå. I moden symbolik har användningen av 
grönt och rött ljus i trafiksignaler skapat betydelsen �klar�, �utan hinder� för grönt35 och 
�stopp� för rött36. Färgerna grön och röd representerar därför bra respektive dålig produktion. 
Den blå färgen är en indikator på att värdet inte är pålitligt. Om mer än fem procent av datan 
för en flödeskomponent har dålig status anses värdet inte vara pålitligt. För att inte lägga 
fokus på dessa värden valdes en blå färg som inte sticker ut och tar över visualiseringen.  
 
För att tydligare urskilja varje box sätts en toning från en ljusare till en mörkare färg. När 
användaren väljer en flödeskomponent ljusmarkeras den med en ljusare nyans av 
originalfärgen. Figur 30 nedan visar en vald/markerad del i 3D-vyn. Färgsättningen är vald till 
att ha bestämda övergångar för att tydligt markera skillnaden mellan bra och dålig produktion. 
Försök till interpolerade övergångar mellan grönt och rött gjordes, men på grund av att 
processen sällan varken toppar eller bottnar blev resultatet en helt gul visualisering. Gränsen 
när en box ska färgas grön eller röd bestäms av användaren. 
 

 
Figur 30 Vald sektion I 3D-vyn (Egen) 
 

                                                
35 2007-04-02 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=187232 
36 2007-04-02 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=298255 
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4 Beskrivning av programmet 

Först ges en kort beskrivning av vad som krävs för att kunna köra programmet varefter en 
längre genomgång hålls. Denna går in på vad som måste göras innan själva programmet 
startas och ger en beskrivning av vissa visuella val samt av den interaktivitet som användaren 
ställs inför. 

4.1 System 
Applikationen är utvecklad för Windows XP med DirectX 9.0c och .NET framework version 
2.0 installerat. Det är troligt att programmet även fungerar under andra versioner av Windows 
men det är varken något som testats eller stöds. Måldatorn bör vara en pentium 4 med 512 
MB RAM minne och minst 16MB videominne. Upplösningen på skärmen måste vara minst 
1024x768 pixlar. 
 

4.2 Användning 

Innan programmet startas måste en datafil som innehåller mättaggar från IP21 genereras. 
Mättaggarna finns förinställda i konfigurationsfilen �IP21MatlabService.exe.config� så det är 
upp till användaren att specificera den tidsperiod som är av intresse. Därefter startas och 
stoppas tjänsten IP21MatlabService.exe, som genererar datafilen, av användaren.  
 
När datafilen är skapad kan själva applikationen startas. Användaren väljer att öppna en 
datafil och applikationen visualiserar data över den tidsperiod som är angivet i datafilen. 
Periodens längd beror på storleken på den datafil som genererats av användaren, nedsamplat 
från minutbasis till timbasis för att göra en längre tidsperiod möjlig att visualisera. Därmed 
visar varje flödesbild ett medelvärde av varje timme för respektive del i flödet. Under körning 
kan användaren även välja att byta rådata genom att läsa in en ny datafil. 
 
När programmet väl är igång är det möjligt att välja andra tidsperioder genom att klicka på 
arkiv följt av tidsperiod/intervall. Där kan användaren ställa in den tidsperiod mellan vilka 
datum hon/han vill titta på samt hur lång tid varje flödesbild ska motsvara, se figur 31. 
 

 
Figur 31 Meny för val av tidsperiod och intervall (Egen) 
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I den vänstra vyn visas hela flödet vid en viss tidpunkt, där tidpunkten även kan motsvara ett 
medelvärde. Här kan användaren se hur varje del av flödet går vid den aktuella tidpunkten och 
även hur den går i relation till dess rekommenderade värde, börvärdet. Varje box symboliserar 
en viss del av flödet och färgen kan vara antingen grön eller röd. En grön box betyder att den 
går som den ska i förhållande till sitt börvärde, medan en röd box anger att den går för dåligt. 
En blå box ger en indikation om att mätvärdena för den delen inte är tillförlitliga. Boxens höjd 
bestäms av dess relation till det maximala värdet under perioden. Användaren kan själv 
justera färgsättningen på boxarna genom att dra i pilen och på så sätt bestämma vid vilken 
procent av börvärdet som systemet ska varna rött. Väljaren av tröskelvärde visas i figur 32 
nedan. 
 

 
Figur 32 Väljare av tröskelvärde (Egen) 
 
Det stora flödet i mitten visar flödet för -30 gods, se figur 33, medan den övre utskjutande 
delen motsvarar +30 gods, se figur 34. 
 

 
 

Figur 33 Flödet för -30 gods (Egen) 
 

Figur 34 Flödet för +30 gods (Egen) 
 

 
De grå horisontella linjerna motsvarar ett beräknat maximalt värde, där varje del av flödet har 
sitt eget maximum. De grå vertikala linjerna separerar verken från varandra för att ge en 
lättare orientering i flödet och på sätt se hur varje verk går. 
 
Det finns även linjer för det rekommenderade värdet för varje sektion. För KS och KA2 är de 
svarta för att visa på ett rekommenderat värde och för KK3 är de, bortsett från utmatningen 
från rullkretsarna, röda eftersom de då visar på ett minimivärde som varje del ska uppnå. I ett 
flertal boxar finns avdelare som anger vilka sektioner eller buffertfickor som körs vid den 
aktuella tidpunkten och deras inbördes proportioner. 
 
I det tredimensionella landskapet visas flödet över hela tidsperioden. Det aktuella flödet 
illustreras med en ljus linje i flödesriktningen. Användaren kan navigera i 3D-landskapet 
genom en knapprad bestående av panorering, rotation och återställning. En bild av detta finns 
i figur 35. För att zooma hålls höger musknapp ner. Om en del väljs i den momentana vyn så 
kommer alla tidpunkter för den delen att markeras i 3D-vyn och samtidigt ritas ut i detaljvyn. 
 

 
Figur 35 Knappar för navigering i 3D-vyn 
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Detaljvyn visar alla tidpunkter för en given del av flödet och ger även mer detaljerad 
information om exakt hur bra eller dåligt den gått i siffror. 
 
Genom att klicka i flödesvisualiseringen kan användaren välja vilken del av flödet som ska 
visas mer detaljerat i detaljvyn och markeras i 3D-landskapet. Det finns även en scrollbar som 
anger aktuell tidpunkt för vilket flöde som ska visas. Om användaren scrollar kommer 
samtliga tre vyer att uppdateras. Den momentana 2D-vyn kommer att ändras till att motsvara 
aktuell tidpunkt och tidsmarkeringen kommer att förflytta sig i 3D-vyn och detaljvyn. 
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5 Resultat 

Applikationen, ProductionFlowViz, är ett fristående program som körs skilt från de befintliga 
övervakningsprogrammen; Aspen Process Explorer och ABB:s styrsystem. Vy-bilden ger en 
översiktlig bild av hela flödet för produktionslinjen KS � KA2 � KK3, från nivån i 
finkrossfickorna till nivån i järnvägsfickan. De delar som visas är endast de som har 
signifikans för flödet. 
 
I den momentana 2D-vyn går det att se vilka delar som går dåligt för stunden i förhållande till 
dess maximala värde men även jämfört med ett bör-/minvärde. Detaljvyn ger detaljerad 
information om hur en viss flödesdel gått över tid. För att se hur olika delar av flödet 
korrelerar över tid finns ett tredimensionellt landskap som gör det lättare att se trender och 
sammanhang. 
 
Användaren kan själv påverka färgsättningen genom att globalt ändra den faktor som jämför 
värdet för den aktuella delen med sitt bör-/minvärde. 
 
Programmet ger användaren möjlighet att läsa in ett upp till fyra veckor stort dataset, där en 
analys som lägst kan ske på timbasis. Inom de fyra veckorna kan användaren sedan välja att 
titta närmare på en viss tidsperiod såsom exempelvis föregående helg. 
 

5.1 Avstämning mot verkligheten 
För att säkerställa att visualiseringen ger en korrekt avbild av verkligheten har de taggar som 
läses in reviderats. Vid revideringen togs ett antal taggar bort från framförallt sovringen som 
inte längre var nödvändiga för att följa flödet. Stickprov har även gjorts i visualiseringen för 
att se så värdet samstämmer med ett manuellt framtaget värde. Som exempel har nivån i 
fickorna 26 och 27 studerats vid två olika tidpunkter. Mellan klockan tolv och ett den 3/1 - 
2007 uppmättes buffertfickornas nivå i Excel till 36 procent vilket överensstämmer väl med 
detaljbilden vid samma tidpunkt, se figur 36. Sex dagar senare uppmättes nivån mellan 
klockan två och tre till 48 procent. Även då stämmer värdet bra med visualiseringen i figur 
18. 
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Figur 36 Nivå i ficka 26 och 27 den 3/1 � 2007 (Egen) 
 

 
Figur 37 Nivå i ficka 26 och 27 den 9/1 � 2007 (Egen) 
 
I Aspen Processor Explorer finns det möjlighet att titta på enskilda taggar över tid likt 
detaljvyn i applikationen. Två jämförelser mellan detaljvyn och linjediagrammen i Aspen 
Processor Explorer visar att de ger samma bild av utvecklingen. Figur 38 och 39 tittar på 
nivån i +30 fickan medan figur 40 och 41 tittar på inmatningen till graten. Anledningen till att 
bilderna ur Aspen Process Explorer är mer hackiga är att de visar mätvärden på minutbasis 
medan ProductionFlowViz visar medelvärden för varje timme. Detta medför även att två 
dippar i inmatningen till grate inte visas lika kraftigt i applikationen. 
 

  
Figur 38 Bild ur Aspen Process Explorer för nivån i 
+30 godsfickan (Egen) 
 

Figur 39 Nivån i +30 godsfickan (Egen) 
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Figur 40 Bild ur Aspen Process Explorer för 
inmatning till grate (Egen) 
 

Figur 41 Inmatning till grate (Egen) 
 

 

5.2 Användning 

Som tidigare nämnts finns det två olika typer av användare av programmet, ledningen och 
processoperatörerna ute på verken. Nedan beskrivs användningsområdet för respektive. 
 

5.2.1 Ledning 
Ledningen kan antingen läsa in ett dataset direkt för en period som de vill titta närmare på 
eller välja en hel månad för att sedan välja ett snävare intervall inne i programmet för perioder 
där nedgångar i produktionen upptäckts eller intressanta korrelationer observerats. I 
programmet går det att observera hur en våg-effekt fortplantar sig i flödet, under ett dygn från 
2007-01-09 01:01, när tidigare delar stannar och kommer igång efter ett längre stopp i KS. 
 
För tvåveckorsperioden mellan den 2-16/1 - 2007 går det att se i 3D-vyn, se figur 42, att 
sovringen har överkapacitet i tillverkningen. KS ser bitvis ut att gå väldigt dåligt men klarar 
trots det av att leverera det den ska till anrikningen. Inga större nedgångar i antalet färdiga 
produkter kan heller observeras, vilket är det viktiga vid flaskhalsdetektering. 
 

 
Figur 42 Sovringen under en tvåveckorsperiod (Egen) 
 
Förutom att användas till analys av produktionen kan programmet även användas för att ge en 
snabb översikt över tidigare produktion. Ett tänkt användarfall är när en processingenjör 
kommer till jobbet efter en helg och vill ta reda på hur helgens produktion har gått. Genom att 
ställa in tidsperioden till aktuell helg får hon/han då en bra övergripande bil över helgens 
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produktion. Figur 43 och 44 nedan visar en helgs produktion frånsett ett kortare stopp haft en 
nära nog konstant inmatning, nära sitt eget maximum, till graten. Eftersom inmatningen till 
graten är direkt relaterad till mängden färdigproducerad pellets är detta ett bra mått på hur bra 
hela produktionslinjen går. 
 

 

 
 
 

 

Figur 43 En helgsproduktion visas på timbasis i 3D-
vyn (Egen) 
 

Figur 44 Inmatning till grate under en helg (Egen) 
 

 

5.2.2 Processoperatör 
För att processoperatörerna ska ha nytta av programmet krävs det att det ligger online och 
uppdaterar visualiseringen på minutbasis på plats ute på verken. Detta är inget som varit 
möjligt i dagsläget då tillgång till databasen är begränsad till omvägen om datafiler för 
applikationer i utvecklingsstadiet. Dock tillför programmet ett sammanhang och en möjlighet 
för en processoperatör att, vid en online-koppling, tidigare reagera på saker som inträffar i sitt 
eget verk men även på saker som inträffar före eller efter i förädlingskedjan, som tidigare 
saknats. 



 36 

6 Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att skapa ett program som ger en överblick över 
produktionslinjen KS � KA2 � KK3 för att lättare hitta delar med 
överkapacitet/underkapacitet och flaskhalsar. Arbetet har resulterat i det fristående 
programmet ProductionFlowViz. 
 

6.1 Onlinekoppling 
Då applikationen inte kopplats upp online är användningen i dess nuvarande tappning 
begränsad till ledningen. Omvägen om datafiler gör även användningen av programmet något 
omständlig eftersom användaren först måste justera konfigurationsfilen och starta tjänsten 
IP21MatlabService innan själva applikationen kan köras. 
 
Eftersom antalet punkter som ska visualiseras ökar linjärt i relation till datasetets storlek blir 
programmet mer tungkört ju större dataset som ska visas. Då applikationen har valts att starta 
med hela den datafil som genererats på timbasis, kan den helt naturligt vara tungscrollad.  
Detta kan användaren dock ändra genom att specificera en snävare period eller ett större 
intervall i menyn. 
 
Teoretiskt hade en onlinekoppling varit möjlig att simulera genom att starta tjänsten 
IP21MatlabService och låta den kontinuerligt hämta ny data varje minut, varvid applikationen 
läser in de ny skapade datafilerna. Om historisk data ska visualiseras måste applikationen 
först generera en config-fil från aktuellt datum och bakåt, starta IP21MatlabService, invänta 
att tjänsten genererar data-filen med historisk data och sedan stänga tjänsten. För att 
IP21MatlabService sedan kontinuerligt ska hämta värden varje minut måste en ny config-fil 
genereras samt tjänsten startas upp igen. Vid eventuella avbrott, såsom omstarter och 
elavbrott, måste applikationen hålla reda på den sist hämtade tidpunkten för att kunna hämta 
den historiska datan från avbrottet vid aktuelltidpunkt. Detta är alltså en lösning som är 
möjlig, men eftersom tanken är koppla upp applikationen online ansågs detta vara ett onödigt 
och komplicerat steg på vägen. 
 

6.2 Ledtider 

Som programmet är utformat följer det inte en viss sten genom hela flödet utan tittar snarare 
på hur genomflödet ser ut momentant vid en tidpunkt för hela flödet. Därför tas ingen hänsyn 
till skillnader i ledtider mellan olika produktionsavsnitt. Det vore dock intressant att ta hänsyn 
till och följa samma sten genom flödet, men eftersom det ej går att säkert ange ledtider för en 
specifik sten genom flödet skulle detta resultera i en simulering av flödet istället för en 
visualisering. 
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6.3 Global färgsättning 
För att applikationen ska varna korrekt krävs en individuell tröskling istället för en global. I 
Den globala trösklingen har valts då en individuell kräver input från experter för varje del. 
Likt trösklingen bör användaren kunna ändra bör-/minvärdena för att visualiseringen ska vara 
riktigt kraftfull. Detta förutsätter dock att en sparningsfunktion finns där de inställda bör-
/minvärdena sparas ner och laddas nästa gång programmet startas. En anledning till 
förinställda värden är att det inte finns en expert på hela kedjan, utan experterna har sin egen 
del som de främst är intresserade av. Därför måste det finnas förvalda värden för att även den 
del av visualiseringen som är utanför expertisområdet ska säga något. 
 

6.4 Produktionsplan 

Under uppföljningsmötena har det kommit upp tankar rörande huruvida det kan vara av 
intresse att använda sig av produktionsplanen istället för bör/minvärden för färgsättningen. 
Detta skulle ha mindre betydelse i den dagliga produktionen eftersom produktionsplanen dras 
upp på årsbasis och inte bör ses som ett direkt riktmärke vid den dagliga styrningen. Dock 
skulle det kunna vara ett intressant alternativ vid en analys över en längre tidsperiod för att se 
hur produktionen varierat och var i flödet orsaken funnits.  
 

6.5 Korskörningar 

Då endast produktionslinjen KS - KA2 - KK3 har berörts av examensarbetet har valet gjorts 
att inte skildra de korskörningar som förekommer med produktionslinjen KS � KA1 � KK2. 
Vid en implementering av en till produktionslinje bör de dock ritas ut för att visa storleken på 
flödet mellan produktionslinjerna. Att inte tillräckligt mycket krossten kommer till krossen i 
KA1 från KA2 är även en möjlig flaskhals.  
 

6.6 Gråberg 
Gråbergsavfall visas inte då vågar saknas för att det ska vara möjligt att veta hur mycket som 
kommer från en specifik sektion. I finkrossverket respektive styckemalmsverket finns det en 
gemensam våg för gråbergsavfall. Det finns exempelvis en gemensam våg för sektion 12, 13, 
14, 15 och 16 men det är omöjligt att säga exakt hur mycket som kommer från sektion 15. 
Från början var tanken att visa ett beräknat avfall som sätts som en procentuell del av det som 
kommer in till sektionen. Det skulle göras för att visa på den mängd som försvinner ur flödet 
men eftersom det egentligen inte säger något om hur mycket som verkligen försvinner togs 
det bort ur visualiseringen. 
 

6.7 Gruvan 

Under diskussionsmötena har det rests önskemål om att även ta med själva gruvan i 
visualiseringen. För processen under jord är det möjligt att hämta de mättaggar som krävs 
men efter att de kommit upp med skipparna saknas information i de centrala systemen om var 



 38 

de lastar. Det är endast operatören som manuellt sköter lastning som vet vilket flöde som det 
lastas till. Detta omöjliggör en visualisering eftersom det inte går att bestämma vilken sten 
som går till vilket produktionsflöde. Det ligger ute på projekt att registrera mättaggarna och 
beräknas vara genomfört till juni 2007. 
 

6.8 Användartester 
De avstämningsmöten samt den dialog som hållits med berörda på LKAB har använts som 
användartester. Under mötena har tänkta slutanvändare inom ledningen deltagit. Dessutom 
har processingejörer från respektive verk ansetts representera processoperatörerna. 
Processingenjörerna arbetar nära operatörerna och har en god uppfattning vad dessa kräver av 
ett system. Mer utförliga användartester på både ledning och processoperatörer hade varit 
önskvärt, men då arbetet är begränsat till 20 veckor ansågs de tester som gjorts vara 
tillräckliga. 
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7 Slutsats 

Programmet, ProductionFlowViz, är ett hjälpmedel för identifiering av flaskhalsar i 
produktionen ovan jord. Genom tre olika vyer kan användaren se produktionsflödet över hela 
tidsperioden och välja vilka delar som är mer intressanta att titta närmare på. Han/hon kan 
även välja en global kvot för hela flödet som anger när systemet ska varna med en röd färg. 
 
Med hjälp av tjänsten IP21MatlabService kan användaren skapa en datafil med mätdata för 
processen över en vald tidsperiod. Om flera datafiler skapats för olika tidsperioder kan 
användaren, i programmet, välja vilken datafil som ska läsas in för visualisering. Det går att 
läsa in tidsperioder på upp till fyra veckor för analys. 
 
Från början var det tänkt att programmet även skulle ge en översiktlig bild åt 
processoperatörerna men då en onlinekoppling, för kontinuerlig uppdatering av applikationen, 
ej varit möjlig har detta inte kunnat genomföras. 
 
LKAB är nöjda med resultatet och kommer att fortsätta utveckla programmet till att även 
omfatta den andra processkedjan, KS � KA1 � KK2, samt koppla upp den online.  
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8 Framtida förbättringar 

Access till kontinuerlig uppkoppling mot servern är nödvändigt för att applikationen ska 
kunna användas ute på verken. En direkt uppkoppling skulle även möjliggöra en inläsning 
och, i förlängningen, visualisering av längre tidsperioder. Detta eftersom alla tidpunkter då 
inte skulle behöva läsas in på samma gång utan en kontinuerlig uppdatering skulle kunna ske 
så att minnesanvändningen inte blir orimlig. 
 
Som nämnts i diskussionen är det av vikt att användaren ska kunna ställa in egna bör-
/minvärden och maxvärden för att göra modellen korrekt och användbar. Detta är något som 
skulle kunna sparas ner till fil och sedan läsas in när programmet startas. Det vore även bra 
om en ändring som genomförs på exempelvis KK3 även kan implementeras i de andra system 
som kör applikationen om så önskas. 
 
För att göra applikationen mer intuitiv vore det bra om användaren även kunde välja 
sektion/del genom att klicka i 3D-vyn. Samma sak gäller även i detaljvyn där det vore bra att 
kunna välja tidpunkt genom att klicka med musen. 
 
Att även den andra produktionslinjen, KS � KA1 � KK2, visas skulle tillföra mycket till 
helhetsbilden då även korskörningarna skulle kunna visas naturligt. En utökning av 
visualiseringen till att även innefatta gruvan när alla mättaggar finns tillgängliga skulle vara 
bra att genomföra. 
 
Ett annat sätt att titta på processdatan är att använda sig av parallella koordinater37. Det skulle 
göra det lättare att se var kluster bildas och hur olika processdelar korrelerar. Det skulle även 
göra det möjligt att titta på relationer till mer abstrakta data såsom utnyttjandegrad och olika 
kemiska parametrar. 

                                                
37 2007-03-28 http://servus.itn.liu.se/projects/geowizard/ 
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9 Ordlista 

Anrikningsverk � anläggning för mineralseparering 
 
Direktreduktionsverk � anläggning för ståltillverkning, där järnet separeras från järnoxid med 

hjälp av kol 
 
Finkrossficka � en buffert av krossad  
 
Grate � förugn där pelletskulor värms upp till 1200ºC 
 
Järnvägsficka � en buffert för färdiga produkter innan de lastas på tågen 
 
Kiln � roterande ugn som bränner pelletskulorna i 1250ºC 
 
Kulsinterverk � anläggning för pelletsproduktion 
 
Lavficka � namn på buffertfickor för rågods 
 
Långlinje � namn på längre transportband 
 
Masugn � ugn för framställning av råjärn (tackjärn) ur järnmalm. Järnet separeras från 

järnoxiden med hjälp av gas 
 
Mesh � ett nät av vertices i 3D-rymden som tillsammans bildar ett landskap 
 
Pellets - sintrade, centimeterstora malmkulor med hög järnhalt och jämn kvalitet 
 
Sinter � stycken av hopsmält, ursprungligen pulverformigt material: kulsinter 
 
Skip � hiss som fraktar malm från gruvan 
 
Slig � pulverformig malm 
 
Slurry � blandning av fina, fasta partiklar i vatten, som kan transporteras som en vätska 
 
Sovra � sortera bort mindre användbara delar 
 
Sovringsverk � anläggning för särskiljning av malm från det ofyndiga gråberget 
 
Tonage � benämning på flödeskapacitet mätt i ton per timme 
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Utnyttjandegrad � ett mått på den totala tiden vi utnyttjar processen för att producera. I 
utnyttjandegraden ingår alla produktionshämmande stopp 

 
Vertex � en punkt i 3D-rymden, anges ofta i form av x-, y- och z-koordinater 
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