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FRONTLASTARES DRIFTSÄKERHET ELLER UNDERHALLSUTVECKLING 

I PRAKTIKEN 

Tord Branteryd, LKAB, Kiruna 

Underhåll i gruvbrytningsbranschen har vanligen haft 

som huvudinriktningar att hålla sj_g med stora reserver 

och att så snabbt som möjligt reparera alla upptänkliga 

fel. 

Produktionsproblem har inte sällan beskrivits som låg 

reparationskapacitet. 

På liknande sätt har gruvmaskinleverantörerna resonerat 

när maskiner konstruerats och tillverkats genom åren. 

Delsystem har ofta satts samman enbart med avseende på 

principiell funktion utan djupare tanke på helhetens 

uthållighet, reparerbarhet, standardisering osv -

- undantag finns men de är inte många. 

Prestation och pris har varit och är fortfarande 
nyckelorden för köpare och säljare. Utebliven presta
tion har vanligen beskrivits som låg reparationskapa

citet elier låg förmåga. 

I LKAB började en något så när systematisk tillf6rlit

lighetsutveckling under andra halvan av 80-talet där en 

inriktning gick ut på att överlåta underhåll på externa 

leverantörer, främst maskintillverkarna i hopp om att 

de skulle initiera en utveckling av befintlig och 
kommande teknik. 

De omedelbara effekterna blev i en del fall mycket 

positiva. Mest beroende på att duktiga medarbetare 

raggades ur gruvornas organisation och att ett belö

ningssystem relaterat till maskinernas driftklarhet 

tillämpades bland servicegivarna. 

Förhoppningen om att metoden skulle leda till erfa
renhetsåterkoppling in i maskintillverkarleden infria

des inte i särskilt hög grad. 

Erfarenheten så här långt pekar på att metoden som 

sådan inte lett till någon egentlig utveckling av 
tillförlitligheten eller underhållsmetoderna. DÄremot 

är erfatenheten att leverantörerna i konkurrenssyfte 
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tecknade optimistiska serviceavtal under andra halvan 
av BO-talet som gett dem ganska stora underskott. 

När sedan leverantörsledet drabbades av lågkonjunkturen 
och tvingats att se om sitt hus - ja, då vill de 
tillämpa en affärsmässig syn på service - med andra ord 
höja priserna väsentligt. 

Pr odukt-, kostnads-, underhålls- eller tillförlitlig
hetsområdena har således inte påverkats speciellt 
p o s itivt av trenden. 

Samtidigt, i andra halvan av BO-talet, började under
hå llsorganisationen ett något så när systematiskt 
bcarbetande av frågor ikring vad som mest kunde p å verka 
gruvmaskinernas tillgänglighet. Vad ibland de p å v e r
kande faktorerna vi skulle ha kunskap att driv a. Vilka 
v i skulle oika med att driva samt utsikterna att kunna 
genom f öra r espektive för ä ndring hela linan ut. Upp
s l a gen till sannolikt verkningsfulla åtgärder var 
o e rhört mycket större än vår kapacitet att utveckla och 
ge nomföra. Vi måste välja! 

Tidigt stod det klart att i den mån våra val kr f vde 
för sök s å var LHD- maskinerna det naturliga valet. 

LED- maskinerna ä r i LKAB: 

- många 
- l ä ttrörliga 
- har hög ny ttjningsgrad 
- har den mest välorganiserade drifts- och underhå lls-

uppföljningen 

De i nnehåller dessutom de vanligaste teknikelementen : 

- mekanik och metallurgi 
- pneumatik 
- hydraulik 
- e lteknik 
- e lektronik 
o sv. 

Kunskaper som vanns ikring underhållet av LHD-maskiner 
skulle sedan tillämpas på den övriga maskinparken. 

Ibland förutsättningarna fanns också på den positiva 
s id an : 

- ett ganska välfungerande manuellt uppföljningssystem 
för d r i fts - , aktivitets - och kostnadsresultat 

- en s t abil och mycket reparationskunnig hantverkarkår 

- got t om pengar 
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På den motsträviga sidan fanns: 

en mycket traditionsbunden omvärld som i stora 
stycken ännu består 

- brist på skolunderbyggd kompetens 

- brist på personell kapacitet 

- dåligt kontaktnät 

En av de mer betydande insikterna var att repara
tionsverksamheten i huvudsak inriktades på åtgärd av 
symtomen sällan av orsaken. 

När vi skulle bestämma vår inriktning kunde man finna 
några huvudlinjer att driva utveckling efter: 

1. Förbättra underhållstekniken så att den verkliga 
felorsaken oftare kom i dagen genom 

- utbildning 

- mätteknik 
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- administrativa metoder som detekterar återkon~ande 
fel, höga materialförbrukningar, 10 i topp osv 

2. Påverka de orsaker som föref611 genereras av orga
nisation och handhavande 

3. Påverka de felorsaker som härstammar från konstruk
tion och tillverkning 

Nedan skall några av våra mer betydande slutsatser om 
erfarenheter belysas. 

* Vår praktiskt- och reparationsinriktade arbetskår 
genererade ganska mycket goda åsikter om felbilder 
och troliga orsaker. Orsakssambanden var ofta svåra 
att härleda och sällan underbyggda med resultat 
eller reproducerbara data för att utgöra beslutsoas. 

Här sattes en lång kampanj för att lära många hur 
grundparametrar mäts, tex tryck, flöde, värme, 
spänning osv samt grunderna för mätteknik som 
referensprov, noggrannhet samt betydelsen av bak
grundsdata som datum, vem, var, vad osv. 

Vi tog också stöd av LuH-gruvmaskinteknik som gjorde 
omfattande fältstudier om hur tekniken fungerade som 
funktion av utnyttjning av LHD-maskinerna. 
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Allt det här förbättrade kvaliteten på vår interna 
diskussion väsentligt och det började komma underbyggda 
fakta om skäl till felfunktioner. 

* Två tekniska delsystem visade större och mer bety
dande felfrekvens än de övriga. Det var dieselmotorn 
och hydraulsystemet. 

Vad gäller dieselmotorn var det svårt att hitta 
något orsakssamband. Problemet var att de 
12-cylindriga Deutzarna bara höll ett par tusen 
timmar efter renovering. 

Liknande problem fanns på hydraulsidan. Pumpar, 
ventiler och cylinderdelar hade mycket kort livs
längd och höll tillbaka maskinernas tillgänglighet. 
Här hade insikten om mycket höga drifttemperaturer 
börjat komma. Om temperaturen verkligen var skadlig 
fanns ingen kunskap att finna i vår bransch. Vi 
började ta prover på motor- och hydrauloljorna - det 
var ingen ide, sade många, eftersom vi fyller på 
okontrollerade mängder mellan bytena. Här hittade vi 
i alla fall en stor men svårtolkad kunskapskälla. 

Oljorna innehöll praktiskt taget allt som f örekommer 
i en gruva. Förutom olja av allehanda slag och 
viskositet saligen blandat i motorer och hydraul
system fann vi: vedfibrer, glasfibrer, kiselsand och 
i övrigt det mesta ur periodiska systemet. 

De verkningsfulla åtgärderna blev tre: 

1. Kraftig reduktion av antalet förekommande oljor 

2. Sluten systemhantering från tillverkning till 
s 1 u tf örbrukni-ng. 

3. Regelbunden diagnos av oljornas renlighet och 
kondition. 

Resultatet kom snabbt; 

motoroljediagnoserna ledde snabbt fram till förbätt
rad luftfiltrering, oljepumpinställning mm 

- hydrauloljediagnosen däremot gav en svårtolkad fel
bild där grunden bestod i en ond cirkel av hög värme 
och stor komplex föroreningshalt 

Försök att öka kylningskapaciteten gav ingen framgång 
och en lång rad små och stora konstruktiva missgrepp 
började flyta upp: 
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- för låg filtreringskapacitet 

- tätningar som inte tål värme 

- by-passfunktion som ständigt överströmmade 

- ventiler som läkte 

0 S V 

Det här lät sig inte lösas med mindre än en radikal 
ombyggnad av alla maskinernas hydraulsystem bestående 
av bl a utbyte av alla pumpar till variabel deplace
menttyp, uppdimensionering av filtreringskapaciteten 
mm. 

På den organisatoriska sidan gjordes ett stort utred
ningsarbete som belyste orsaken till de vanligaste 
felen. 

Resultaten visade att >50 % av alla inträffade fel var 
förarrelaterade. 

Kunskapen ledde fram till att en utbildningsstrategi 
för hantverkarutbildning skapades. Strategin tilläm
pades inledningsvis i en utbildningsdrive riktad mot 
lastmaskinsförarna, produktionsförmän med flera i LKAB. 
Resultatet blev över förväntan. 

Bilaga 1 

Av bilden framgår lastmaskinparkens utveckling ur 
tillförlitlighetssynpunkt. MTTF har stigit från <40 
timmar till ca 100 timmar. Det är ett verkligt mått på 
utvecklings framgång. 

Andra sätt att beskriva samma utveckling är att den 
erforderliga maskinparken kunnat minskas från 29 till 
21 enheter trots en något ökad produktion eller under
hållskostnaderna har sjunkit det senare året med ca 15 
% i absoluta tal. 

Avslutningsvis kan sägas att underhållsutvecklingen på 
intet sätt har nått något mål. Det här är bara en 
trevande inledning. Möjligheterna att höja gruv
branschens maskinutnyttjning och tillgänglighet är 
mycket större och närmast obearbetade. 
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