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Inledning
Storskalig skivrasbrytning är den brytningsmetod som tillämpas bland annat vid LKAB:s gruvor i
Kiruna och Malmberget [1]. Brytningsmetoden innebär bland annat att man spränger
skivraskransen mot rasmassor, vilket illustreras i Figur 1.

Figur 1: Illustration av
skivrassalva

Figur 2: Påbörjad raslastning efter
skivrassalva

Rasmassorna som ligger mot brytningsfronten fungerar som en vågfälla, vilket i sin tur minskar
den reflekterade vågens amplitud. Detta i sin tur påverkar fragmenteringen hos den sprängda
kransen. Den horisontella rörelsen i de sprängda massorna påverkas likaså, vilket i sin tur
påverkar svällningen. Om denna rörelse är för liten så kan det leda till att skivraskransen inte
börjar rasa, då raslastningen påbörjas (Fig.2).
De egenskaper hos rasmassan man kan anta påverka resultatet illustreras i Figur 3. Figuren visar
hur det principiellt ser ut vid en skivrasring med den fragmenterade kransen mot rasmassorna och
en krosszon vid spränghålen.

Egenskaper hos rasmassorna som kan påverka
fragmenteringen:
• Storleksfördelningen hos rasmassorna
• Tjockleken hos lagret med rasmassor
• Packningsgraden hos rasmassorna, både från
tidigare skjutning samt av ovanliggande massor
• Densitetsskillnaden mellan malm och rasmassor

Figur 3. Principiell illustration av
sprängd skivraskrans.
LKAB vill öka förståelsen på mekanismen vid sprängning vid inspända förhållanden dvs. hur
rasmassorna påverkar fragmenteringen och svällningen i en skivraskrans. Målet är bland annat att
man vill optimera designen och ha bra indata för simuleringar av skivrasbrytning.
Att studera detta fenomen på plats i gruvan är svårt, ty förloppet är skymt av brytningsmetoden.
En möjlighet är att i modellskala studera hur rasmassorna påverkar fragmentering och svällning.
Nya undersökningar visar att fragmenteringen i modellförsök har mycket gemensamt med
fragmenteringen i fullskala [2]. Det material som redovisas här ingår i Daniel Johanssons
licarbete vid LTU [3]. Hittills har ett hundratal prov skjutits. De variabler som användes var
modellmaterial, specifik laddning, rasmassors egenskaper samt provstorlek.

Modellförsökens upplägg
För att kunna se tydliga resultat mellan olika försök, var ett robust och tillförlitligt modellupplägg
viktigt att uppnå. Upplägget var att använda sig av cylindrar med dimensionerna 140mm*280mm
med ett centrerat hål. Det gjordes inledningsvis ett antal försök med dimensionerna 190*400mm.
För att undersöka hur stor effekt inspändheten har på fragmenteringen, utfördes både fria skott
och inspända skott. De fria skotten stod endast på tre aluminiumben, för att få så friktionsfritt
utslag som möjligt.
Under de inspända försöken var cylindrarna omgivna av en stålcylinder med innerdiameter på
309 mm. Detta bestämdes efter en testserie med varierade diametrar på stålcylindern. I
mellanrummet mellan provcylindrarna och stålcylinderns inneryta, så
packades krossmaterial av granit från en täkt i Luleå kommun (Fig. 4)

Detta skulle simulera rasmassor som ligger mot en
skivraskrans. Dess storleksfördelning valdes efter
försök till 0-16 mm med en medelstorlek på 8 mm
och att följa Swebrec-funktionen [3-4]. De inspända
försöken stod på en spånskiva för att inte
krossmaterialet skulle läcka ut. Dessa två fall är
illustrerade i Figur 5-6.

Figur 4: Modellupplägg under inspända
förhållanden.

Figur 5: Försök med fritt
utslag.

Figur 6: Inspänt försök.

Pentylstubin valdes som sprängämne på grund av sin ideala detonation, hanterbarhet och
möjligheten att ändra sprängstyrkan genom val av stubin.
En viktig aspekt vid försöken var att uppnå många repeterbara försök. Magnetiten och dess
diskontinuiteter skulle kunna påverka resultatet stort, speciellt i modellskala. Därför utvecklades
ett modellmaterial, magnetitbruk (Tabell 1)
Cylindrar av magnetitbruk (se Tabell 1) utvärderades i fragmenteringsegenskaper mot totalt 4
stycken olika magnetitsorter.
Utvärderingen visade likheter i fragmentering och medelstyckefall hos två av magnetitsorterna,
dock gav inte försöken med magnetit lika tillfredställande repeterbarhet som magnetitbruket. Det
är till stor vikt att göra jämförelseförsök mot magnetit, vars resultat återkommer senare i
föredraget.
Det skall tilläggas att beräkningar av den specifika laddningen gjorts i kg/m3, inte kg/ton vilket är
vanligt inom skivrasbrytning. Detta har i våra modellförsök visat överensstämma bättre i
avseende på fragmenteringen.

Tabell 1: Magnetitbrukrecept.
Cement
25,6 %
Vatten
12,6 %
Glenium 51
0,3 %
Tributylfosfat
0,1 %
Magnetitspån
29,7 %
Kvartssand
31,7 %
Försöken gjordes i en gummibeklädd container på Swebrecs försöksstation hos FOI på Grindsjön,
för att minimera förluster av det sprängda materialet. Förluster på ca 1-2 % var vanliga under
försöken. Materialet siktades och magnetseparerades därefter för att få två kompletta
fragmenteringskurvor; provcylinderns och rasmassornas. Själva magnetsepareringen klarade av
att uppta totalt 98 % av modellmaterialet.
Den specifika laddningen varierades genom att använda pentylstubin med styrkor från 40 g/m ner
till 1,5 g/m (Tabell 2). Totalt var det 6 st specifika laddningar som användes och
frikopplingsgraden mellan stubin och hålvägg hölls så konstant som möjligt mellan alla styrkor,
vilket gjordes genom att gjuta olika diametrar på hålen. Den specifika laddningen hos LKAB
Kiruna är 1,3 kg/m3 och detta överensstämmer med våra försök på provcylinders med Ø140 mm
som var laddade med 20g/m.
Tabell 2: Specifik laddning vid olika pentylstubiner.
Styrka, g/m
1,5
3
5
10
20
40
3
Specifik laddning, kg/m 0,10 0,20 0,33 0,65 1,30 2,60
Eftersom små variationer i liten skala kan påverka resultatet stort, var det viktigt att hålla
parametrar som inte testades så konstanta som möjligt. Detta var till exempel
detonationshastigheten, densiteten hos provcylindrarna, rasmassors fördelning m.m.
En serie med försök på pentylstubinen visade att variationen i detonationshastighet var marginell
mellan de olika styrkorna (Tabell 3).
Genom att strikt följa ingående recept på magnetitbruk hölls densiteten på samma nivå med
mycket små variationer.
För att kunna visa repeterbarhet i fragmentering och säkerställa att resultat från olika provserier
skulle kunna jämföras, så gjordes det ett referensskott på varje blandning av magnetitbruket.
Referenskottet är en fritt upplagd cylinder laddad med pentyl 20g/m. Om medelstyckefallet var
nästan lika mellan de olika försöksserierna, så säkerställde detta fullt jämförbara resultat.
Tabell 3: Detonationshastigheter (VOD) vid olika pentylstyrkor.
Pentylstyrka g/m
40
20
10
5
3
1
VOD, m/s
7390
7683
7243
7113
7201
Not: 1. Värdet är ett medelvärde på 6 antal värden
2. Ej mätt

1,5
-

2

Medel
7309 ±207

Eftersom rasmassors egenskaper i en skivrasgruva är svåra att bestämma, så varierades även
dessa. Detta gällde fördelning och styvhet under ett antal försök. Fördelningen varierades genom
att prova massor inom fraktionen 4-8mm.
Att styvheten kan vara högre hos rasmassor är mycket troligt, på grund av stora belastningar från
ovanliggande massor. Detta i sin tur leder till högre packning och styvheten ökar. Genom att
tillsätta 10 % gips till rasmassorna, så ökades styvheten hos de omgivande massorna.
I stället för att packa materialet i mellanrummet, gjordes det också försök med att endast hälla
krossmaterialet in mellan provkropp och stålcylinder.
För att kunna bestämma hur stor cylindrarnas svällning (expansion) mot de omgivande massorna
blir, så utvecklades en frysningsteknik. Vi gjorde försök i plaströr istället för stålrör. Rören med
sprängt prov och rasmassor fylldes med vatten och frystes ner. Efter genomfrysning kapades
proven upp i skivor på ca 40mm, vilket gav en möjlighet att kunna mäta svällningen samt
sprickbildningen längs efter hålet. Principen illustreras i Figur 7 och ett av försöken kan ses i
Figur 8. Skillnaderna i fragmentering då plastcylinder användes istället för stålcylinder var
minimala och låg inom försökens felmarginaler.
Metoden har gett mycket information vad som händer längs hålet vid sprängningen, gällande
möjligheter att kartera sprickor, sprickutvidning samt svällning. Som Figur 7 visar så får man en
kratereffekt högst upp på provet, vilket ej möjliggjorde någon mätning på svällningen. Detta
kraterdjup är beroende av laddningmängd, men försöken gav nog med information om man ser på
totallängden av provet.

Figur 7: Illustration av svällningsförsök.

Figur 8: Testuppställning av
svällningsförsök.

Försöken gav ofta tydliga resultat gällande
svällningen och uppsprickningen. Hos de
kapade skivorna kunde man tydligt se vilka
rörelser de sprängda bitarna gjort. I Figur 9
visas ett exempel på hur resultatet kan se ut.
Antal sprickor och sprickutvidgning går att
bestämma längs hela provet fram till kratern.
Detta möjliggör en framtida 3D-visualisering
av provcylindrarna efter skjutning.

Figur 9: Exempel på en uppkapad skiva.

Resultat
Totalt har 91 försök utförts för att undersöka vilka effekter rasmassorna har på fragmenteringen
och svällningen. Mätning av materialdata, packningsförsök mm har också gjorts. Initiellt så
gjordes det försök med att se hur själva inspändheten påverkar fragmenteringen.
Att sedan variera laddningsmängden gav bland annat svar på hur mycket av sprängämnesenergin
som övergått till rörelse och fragmentering.
Magnetitbruk som modellmaterial
Fria kontra inspända cylindrar
Det första vi undersökte är i vilken omfattning inspändheten påverkar medelstyckefallet, x50.
Genom att använda oss av cylindrar både med Ø190 mm samt Ø140 mm, så kunde vi se hur
känslig modellen var för förändringar i storlek. Att kunna arbeta med halverad volym, fast med
samma resultat var önskvärt.
De första försöken på cylindrar med diametern 140 mm gjordes även i en till hälften så stor
stålcylinder dvs. 230 mm samt en snävare fördelning 0-12 mm istället för 0-16 mm. Detta var för
att hålla storleksförhållandena så konstanta som möjligt.

X50 beroende av specifik laddning, provstorlek och densitet hos rasmassor
[mm]
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Figur 10: Effekter på x50 beroende på inspänning, specifik laddning, provstorlek samt densiteten
hos rasmassorna.
Fritt

Den första analysen av hur cylinderstorleken påverkar medelstyckefallet visar på minimal
inverkan (Fig.10). Stubin med styrkan 40 g/m i Ø 190 mm prov ger nästan identiska resultat på
fragmentering som 20 g/m i Ø 140 mm prov. Slutsatsen blev att fortsatta försök kunde göras i
mindre skala.
I Figur 10 så kan man tydligt se effekten från inspändheten på medelstyckefallet. Inspändheten
påverkar starkt medelstyckefallet, som ökar från 15 mm för de fria fallen upp till 30 mm under
inspända förhållanden.
Det skall noteras att försöken med de mindre cylindrarna var sprängda i mindre stålcylindrar med
en annan fördelning på de omgivande massorna. Ytterligare försök visade att fragmenteringen
blev densamma som stora cylindrar vid samma storlek på stålcylindern.
I Figur 10 visas även resultat från försök med att använda sprängd magnetit som omgivande
massor. I dessa försök tillverkades cylindrar utan magnetitspån, så att magnetseparering kunde
separera provmaterialet från rasmassorna. De fria skotten visade dock att fragmenteringen var
fullt jämförbara med de cylindrar som hade magnetittillskott. Magnetitens fördelning var vid
dessa försök 0-12 mm, så att densiteten var den enda variabeln som ändrades mellan försöken.
Man kan tydlig se att en liten ökning av x50, dvs. densiteten hos rasmassorna påverkar
fragmenteringen en hel del. Som Figur 10 visar så går medelstyckefallet upp från 26 mm till 3233 mm, vilket är en ökning på ca 25 %.

Fragmenteringsförsök med magnetit
Utöver de inledande försöken med Ø190 mm prov så testades 4 olika magnetitsorter i fråga om
fragmentering och påverkan av inspända förhållanden. Under de tidigare sprängförsöken med
prov från urborrade malmskut, så visade resultaten att fragmenteringen vid samma specifika
laddning var likartad den hos magnetitbruk.
De nya magnetitcylindrarna borrades ut ur ortväggarna, kapades och ett centrerat hål med
diametern 8 mm borrades genom varje cylinder. Vi ville veta hur fragmenteringen varierade för
de olika magnetitkvalitéerna samt upptäcka skillnader mot magnetitbruket.
För varje magnetitsort sköts fyra prov varav två var inspända och två hade fritt utslag. Som
sprängämne användes pentylstubin med styrkan 20g/m, vilket gav en specifik laddning på 1,31
kg/m3 alternativt 0,27 kg/ton.
De omgivande massorna höll samma fördelning mellan 0-16 mm som i tidigare försök. I Figur
11, så visas fragmenteringskurvorna från försöken under inspända
förhållanden.
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Figur 11: Styckefallskurvor vid inspända försök med magnetit
Styckefallskruvorna följer Swebrec-funktionen [3-4] väldigt väl, räknat med samtliga fall så är
förklaringsgraden 99,8%. Härigenom kan siktkurvorna representeras av de tre kurvparametrarna
x50, xmax och b (Tabell 4) .

Det man först kan utläsa från parametervärdena i Tabell 4 är att det är en stor
spridning av x50, både hos de fria och de
inspända skotten. För de fria skotten varierar
x50 mellan 13,7-28,3 mm och för de inspända
är variationen mellan 21,9-34,1mm. Det skall
dock noteras att det inte finns någon
överlappning dvs. att inspända skott ger större
medelstyckefall än respektive fria försök för
alla kvalitéerna.
Repeterbarheten varierade också. Hos två av
magnetitsorterna M2 och M3 är variationerna i
x50 endast ±0,5 mm, vilket är fullt godtagbart.
För magnetitsorterna M4 och M5 var
variationerna upp till ±3mm. Detta kan mycket
väl bero på naturliga sprickor och skador i
magnetitproven.
Detta resultat visar att magnetit inte är ett bra
modellmaterial för att analysera hur
inspändheten påverkar svällningen och
fragmentering. Variationerna i materialegenskaper och strukturer är helt enkelt för
stora.

Tabell 4: Swebrec-funktionens kurvparametrar
vid försök på magnetit. Spec. laddn.1,31 kg/m3.
xmax
mm

b

s50×
x500,75

Utslag

M2 magnetit
43
20,5
44
20,4
45
26,0
46
26,6

61,2
66,5
94,6
65,3

2,361
2,495
3,115
2,376

0,253
0,248
0,267
0,291

Fritt
Fritt
Inspänt
Inspänt

M3 magnetit
47
13,7
48
13,3
49
21,9
50
22,6

51,3
46,7
79,1
59,4

2,191
2,589
2,737
2,112

0,215
0,269
0,247
0,251

Fritt
Fritt
Inspänt
Inspänt

M4 magnetit
51
28,3
52
22,6
53
34,1
54
32,9

123,0
90,1
71,9
78,0

2,907
2,980
2,034
2,273

0,214
0,247
0,282
0,275

Fritt
Fritt
Inspänt
Inspänt

M5 magnetit
55
22,2
56
16,0
57
24,7
58
26,0

52,7
60,8
72,1
94,6

2,003
2,995
2,431
3,115

0,266
0,280
0,255
0,267

Fritt
Fritt
Inspänt
Inspänt

69,0

2,565

0,249

Fritt

76,9

2,524

0,267

Inspänt

Test
nr

x50
mm

M2-M5
medel 19,6
M2-M5
medel 26,8

Specifika laddningens påverkan på fragmenteringen
Vid försök med olika laddningsmängd från 0,2 kg/m3 till 2,6 kg/m3(pentylstubin med styrkan 1,5
till 40 g/m) så visar resultaten både en tydlig trend och alla styckefallskurvor följer Swebrecfunktionen mycket väl. För att på ett tydligt sätt visualisera både effekten av inspändheten och
specifika laddningen, så plottas medelstyckefallet, x50 mot den specifika laddningen (Fig.12).

Figur 12: Medelstyckefallet x50 jämfört med den specifika laddningen q.
De kurvanpassningar som har beräknats för dessa två förhållanden, fria respektive inspända prov,
är följande:
x50(mm) = 18,5/q0,84 med q i kg/m3 för fria skott
x50(mm) = 38,1/q0,40 med q i kg/m3 för inspända skott
Man kan utläsa ur kurvorna (Fig.12) att vid låg specifik laddning är fragmenteringen oberoende
av inspänningen. Sedan kan man se att ju större specifik laddning man har ju större blir effekten
från rasmassorna, dvs. skillnaden i x50 mellan fritt utslag och inspänt blir större. Detta kan tolkas
att radiella sprickor är i huvudsak oberoende av inspänningen, så länge det finns en relativt fri
yta. Ännu en tolkning är att rasmassorna styvnar icke-linjärt, vilket påverkar den reflekterade
dragvågen som bildas i gränsytan mot rasmassorna. Att medelstyckefallet skulle kunna bli större
är inte troligt, då styckena inte kan bli mycket större än Ø/2.
Styvheten hos rasmassorna och dess påverkan på x50
Rasmassor vid brytningsfronten utsätts sannolikt för ett stort tryck på grund av det stora djupet i
gruvan. Detta kan ses som att styvheten hos massorna ökar. Genom att öka upp styvheten och
tätheten hos rasmassorna i försöksskalan, så väntar vi oss en liknande effekt. Vi tillsatte 10 %
gips till rasmassorna, som fick brinna klart innan försöken gjordes.

Försöksförfarandet var likadant som tidigare försöksserie med endast rasmassor dvs. hela serien
med varierad specifik laddning repeterades.
Resultatet kan ses i Figur 13.
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Figur 13: Medelstyckefallet x50 jämfört med den specifika laddningen q med gips i rasmassorna.
Den första tolkningen av resultaten är att kurvlutningen hos de inspända försöken med gips
inblandat i rasmassorna till stor del liknar de fria skottens. Kurvexponenterna är 0,76 respektive
0,84, vilket är fullt jämförbara värden. Orsaken till detta kan vara att rasmassorna har redan
initiellt har en styvhet som är stor nog för att det icke-linjära beteendet som återfinns hos
försöken med endast rasmassor inte uppkommer.
Från en specifik laddning på 0,2 kg/m3 till 0,65kg/m3, så är fragmenteringen nästan lika stor och
x50 lika med halva diametern Ø. Man ser även att vid en specifik laddning på 2,6 kg/m3, så är
fragmenteringen helt oberoende av om rasmassorna fått högre styvhet med gips.
Det område som är markerat med grått är det område där rasmassornas egenskaper påverkar
fragmenteringen.

Svällningsförsök
Försöksuppställningen för dessa försök kan ses i Figur 8. Försöken gjordes på cylindrar av
magnetitbruk för att uppnå så liten variation som möjligt. Syftet var att se hur svällningen
påverkades av den specifika laddningen och av rasmassornas styvhet.
Det som först varierades var den specifika laddningen, vars resultat kan ses i Figur 14.
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Figur 14: Svällningsresultat med varierad specifik laddning mellan 0,2-1,3kg/m3.
En tolkning är att svällningen är linjär till en början från botten sett. Observera att försöken var
toppinitierade och 0 i figurerna motsvarar botten av cylindrarna. Svällningen vid botten är för alla
specifika laddningar ca 2 mm och ökar sedan successivt med ökande laddningsmängd. Vad man
även kan se hos alla försök är en dramatisk ökning av svällningen vid en viss punkt. Denna
ökning står i direkt relation till den specifika laddningen och inträffar längre ner i hålet ju högre
specifik laddning som använts.
Genom att sedan ändra styvheten hos rasmassorna med hjälp av gipsinblandning, kan man se
tydliga skillnader i svällning. Två exempel visas i figurerna 15 och 16 (specifik laddning 0,33
kg/m3 resp. 0,66 kg/m3)
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Figur 15: Svällningsresultat vid specifik laddning 0,33 kg/m3 med olika styvhet
hos rasmassorna.
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Figur 16: Svällningsresultat vid specifik laddning 0,66 kg/m3 med olika styvhet
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Figurerna 15 och 16 visar att man vid botten har fullt jämförbar expansion oberoende av
styvheten hos båda fallen. Det som uppkommer är en stabil expansion vid försök med styvare
rasmassor. I stället för en linjär ökning stabiliseras svällningen. Under dessa stabila förhållanden
så ökar svällningen diametralt med 2 mm alternativt 40 % vid en fördubbling av den specifika
laddningen.
Sammanställer vi resultaten från samtliga försök med styvare rasmassor i ett och samma diagram
och detta kan ses i Figur 17.
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Figur 17: Svällning vid försök med gipsinblandade rasmassor och olika specifik laddning.
Figuren visar att den stabila svällningen
uppträder för alla prov utom vid 40 g/m (q
=2,6 kg/m3). Där ser man samma trend som
tidigare försök gjorda med rasmassor utan
gipsinbladning. Det bilinjära beteendet
förekommer då oberoende av styvheten hos
rasmassorna. Hur cylindern såg ut vid den
maximala mäthöjden 210 mm
visas i Figur 18.

Figur 18: Svällningssnitt 210 mm ovanför
provbotten, försök med q = 2,6kg/m3.

Slutsatser
•
•
•
•
•
•
•

Inspända förhållanden ger väsentligt grövre styckefall, både i magnetitprov och i prov av
modellmaterialet magnetitbruk.
Swebrec-funktionen beskriver fragmenteringen i de flesta fall väldigt bra, speciellt från
250 μm och uppåt.
De rena rasmassorna blir icke-linjärt styvare ju högre specifik laddning man använder.
Detta kan vara en viktig faktor vid sprängning i stor skala.
Det finns tydliga skillnader hos de testade magnetitsorterna gällande medelstyckefallet
x50. Värdet ligger mellan 13,8-28,3 mm för fria skott och 21,9-34,6 mm för inspända
skott.
Magnetit är svårt att använda som provmaterial vid småskaliga modellförsök, dock visar
alla 4 provade magnetitsorter på en grövre fragmentering under inspända förhållanden.
Ökningen av x50 är i medel 37 %.
Försök med endast rasmassor ger bilinjära svällningskurvor som slutar i en helt omrörd
krater oavsett specifik laddning.
När rasmassorna innehåller gips så stabiliseras svällningskurvorna när den specifika
laddingen är mindre än 2,6 kg/m3. För denna specifika laddning har rasmassorna samma
bilinjära karaktär som hos rasmassor utan gips.

En begränsad del av hittills gjorda försök diskuteras här. Försöken kommer även att fortsätta
under 2007 och omfattar bl.a. inverkan av annat sprängämne, av mer finkorniga rasmassor och av
en inspänning av rasmassorna. Allt material kommer att redovisas i en licavhandling våren 2008.
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