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Förord 
Denna rapport har tillkommit i samband med ett examensarbete inom 
högskoleingenjörsprogrammet Bergteknik på avdelningen för Geoteknologi, 
Samhällsbyggnadsinstitutionen vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har ägt rum 
under läsperiod 4, vårterminen 2008 och är i huvudsak baserat på uppföljningar och analyser 
av skonsam sprängning av ortkonturer i LKAB:s underjordsgruva i Kiruna. Examensarbetet 
omfattar 10+10 poäng/15+15 ects-poäng. 
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och gett synpunkter. 
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Sammanfattning 
Uppföljningsarbetet för detta examensarbete är genomfört i LKAB:s underjordsgruva i 
Kiruna. Tiden för fältarbete och rapportskrivning innefattar månaderna april t.o.m. maj 2008. 
 
Arbetets huvudsyfte är att undersöka hur skonsam sprängning påverkar kvarvarande berg. 
Mycket av arbetet har fokuserats mot en ny generations laddtruck, vilken möjliggör en mer 
automatiserad laddning. Automatiken möjliggör laddning med mer exakta mängder 
sprängämne och förbättrad precision på hur emulsionssprängämnet appliceras inuti hålet. 
Förutom uppföljning av den nya laddtrucken har även försök med rörladdningar i konturen 
genomförts och analyserats. För att kunna jämföra dessa resultat har även uppföljning av 
vanliga standardsalvor genomförts (referenssalvor). Dessa salvor var laddade med den gamla 
generationens laddtruck.  
 
Det som följts upp är bl.a. indrifter och synliga halvpipor före skrotning. Andelen synliga 
halvpipor är ett mått på hur skonsam sprängningen varit mot kvarstående berg.   
 
Kontroller av detonationshastighet, sprängämnets gasningsförlopp, laddningsresultat i 
plexiglasrör samt ortsektionering har genomförts och analyserats. Resultaten visar bl.a. att 
laddningen med den nya laddtrucken kan utföras på ett kontrollerat sätt, vilket är viktigt vid 
skonsam sprängning.  
 
Resultat för den nya laddtrucken: 

•  97 % indrift före skrotning 
•  32 % kvarvarande halvpipor före skrotning 

 
Resultat för rörladdningsförsöken: 

•  94 % indrift före skrotning 
•  25 % kvarvarande halvpipor före skrotning 

 
Resultat för referenssalvorna (salvor laddade med gamla laddtrucken): 

•  25 % kvarvarande halvpipor före skrotning  
 
Resultaten visar på att en högre andel synliga halvpipor erhålls för salvor laddade med den 
nya laddtrucken jämfört med referenssalvorna. Skillnaden är signifikant vilket också de 
jämnare ortkonturerna visar på. 
 
Sektioneringen visar en markant skillnad i överberg mellan den nya och gamla laddtrucken. 
Sammantaget visar resultaten att den nya laddtrucken ger en ökad kontroll av laddningen i 
konturhålen, vilket resulterar i jämnare konturer.  
 
Försök visar på att en skonsam borr- och laddplan minskar andelen överberg. Hjälparhålen 
måste laddas med en reducerad laddningskoncentration för att djupet av dess störda zon inte 
ska överskrida den störda zonen orsakad av konturhålen.  
 
Vid laddning med rör i konturen bör en bottenladdning användas. Detta för att erhålla en jämn 
indrift.  
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Abstract 
The fieldwork and the thesis were made during April and May 2008 in cooperation with 
LKAB in Kiruna.  
 
The purpose of the thesis was to investigate how tunnelling operations affect the surrounding 
rock and how methods for smooth blasting can prevent rock damage. The main part consists 
of an evaluation of a new generation of charging trucks, which makes a more automated 
charging possible. This automation primarily promotes a more accurate and precise charging 
of the emulsion explosive in the borehole. A follow-up has been carried out and analyzed for 
the new generation of charging truck as well as for for the old generation of charging trucks 
and for contour blasting with pipe charges.  
 
The fieldwork mainly considers the advance and the percentage of half-casts before scaling, 
which is a measure of how the blasting affects the remaining rock.  
 
We have controlled and analyzed velocity of detonation, gassing of the emulsion, charging in 
tubes of plexiglas and results from 3D scanning of drifts. The results indicate that the 
charging with the new truck can be carried out both controlled and accurately, which is 
important for high quality smooth blasting. 
 
 
The results for the new truck were: 

•  97 % advance before scaling 
•  32 % half-casts before scaling 

 
The results for the pipecharges were: 

•  94 % advance before scaling 
•  25 % half-casts before scaling 

 
The results from the old truck were: 

•  25 % half-casts before scaling 
 
The new truck generates a larger amount of half-cast before scaling, which also can be seen in 
the smoother contour. The difference is significant. 
 
The result from the tunnel-scan shows a quite large difference in the amount of overbreak 
between the old and the new truck. The result indicates that the amount of damaged rock 
decreases and the results from smooth blasting improves when using the new charging truck. 
 
Test results indicate that a drill- and charge plan for cautious blasting decreases the amount of 
overbreak. The helpers must contain a reduced charge concentration. Otherwise the depth of 
the disturbed zone caused by these holes exceeds the disturbed zone caused by the contour 
holes. 
 
Charging with pipe charges in the contour demands a bottom charge in order to obtain an 
even advance.  
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1 Inledning 
LKAB, Luossavaara-Kiirunavaara AktieBolag bildades 1890 och är idag ett högteknologiskt 
företag huvudsakligen specialiserat på att bryta järnmalm och framställa förädlade 
järnmalmsprodukter. Dessa järnmalmsprodukter säljs i huvudsak till europeiska stålverk, men 
viktiga marknader är även Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien. På senare tid har även 
en försäljningsökning skett till USA och övriga Asien. Koncernen har idag drygt ca 4000 
medarbetare, varav ca 600 utanför Sverige. Företaget består av ett 30-tal bolag i 15 länder. 
Produktionsverksamhet är belägen i Kiruna, Svappavaara och Malmberget samt malmhamnar 
i Narvik och Luleå, där även huvudkontoret ligger. Försäljningsbolag finns etablerade i 
Belgien, Tyskland samt Singapore och bolag med processanläggningar för 
industrimineraler finns i Sverige, Finland, på Grönland, i Storbritannien, Nederländerna, 
Grekland, Turkiet och Kina. Företaget har ytterligare bolag i Tyskland, USA och Hong Kong 
samt representationskontor i Slovakien och Thailand (www.lkab.com). LKAB:s gruva i 
Kiruna är världens största underjordsgruva (Hartman och Mutmansky, 2002). 
 

1.1 Bakgrund 
LKAB går i dagsläget med stor vinst. Malmpriserna är rekordhöga och prognoser visar inte på 
någon avmattning. Samtidigt står företaget mitt i en stor investeringsfas där nya 
förädlingsverk har byggts och nya huvudnivåer är under utveckling både i Kiruna och i 
Malmberget. Som en följd av detta ökas produktionen successivt och brytning sker på allt 
större djup. Detta medför allt större bergspänningar som i vissa fall ökar kraven på skonsam 
sprängning.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att följa upp och analysera resultat från olika försök med 
skonsam sprängning av ortkonturer i KUJ (Kirunavaara Under Jord). Detta för att påvisa 
eventuella fortsatta utvecklingsinriktningar inom ämnet och ge ökad kunskap om hur metoder 
för skonsam sprängning påverkar resultatet. Huvuddelen av arbetet innebär uppföljning av en 
ny generations laddtruck, vilken har ett inbyggt styr- och reglersystem för ett mer exakt 
laddningsförfarande.  
 

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete innefattar inte några omfattande analyser av hur bergspänningar påverkar 
resultaten. Drivning i malm eller gråberg kommer att analyseras, men bergmekaniska analyser 
kommer inte att genomföras eller beaktas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lkab.com
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2 Förutsättningar 
Detta kapitel handlar om de förutsättningar som råder. Här beskrivs exempelvis geologi, 
gruvlayout, sprängteknisk fakta, brytningsmetod och salvcykeln som en introduktion till 
examensarbetet. 
 

2.1 Ortdrivning i KUJ 

2.1.1 Geologi 
Kirunavaaras skivformade magnetitmalmkropp är ungefär 80 meter bred, 4 km lång, stryker 
nästintill i nord-sydlig riktning och stupar 60° mot öst (www.sgu.se). Malmkroppen bildades 
för ungefär 1,9 miljarder år sedan och omges av syenitporfyriska bergarter på liggväggsidan 
samt kvartsporfyrer på hängväggsidan (Loberg, 2004). Malmen innehåller apatit, fosforhalten 
varierar mellan 0,01 procent och två procent. På grund av detta har man delat in malmen i två 
olika kvalitéer; lågfosformalm (B-malm) och högfosformalm (D-malm). B-malmen har en 
genomsnittlig järnhalt (Fe) på ungefär 67 procent och en fosforhalt (P) av 0,01 procent. D-
malmen har en lägre genomsnittlig järnhalt på 59 procent och en fosforhalt >0,3 procent. 
Dessa två malmkvaliteter är oregelbundet fördelade, men det finns en trend som indikerar att 
andelen fosforfattig malm ökar med djupet. 

2.1.2 Gruvlayout 
På grund av malmens utsträckning är gruvan uppdelad i 10 olika block. Blocken är numrerade 
i ordning från norr till söder (med lägre s.k. y-värden mot norr) och för varje block finns ett 
antal störtschakt (3 - 4 st.). I dessa schakt lastas malmen som sedan tappas ned i 
järnvägsvagnar. De fjärrstyrda tågen transporterar malmen till tömningslägen och krossar. 
Berget uppfodras sedan i olika steg med hjälp av skipar (en typ av hiss) upp ovanjord för 
vidare förädling.  
 
Huvudnivån där berget transporteras från schakt till krossar ligger i dag på 1045 meters 
avvägning, medan brytning sker huvudsakligen på nivå 907. Fördelen med att ha gruvan 
uppdelad i olika block är att produktion kan ske relativt oberoende av varandra i de olika 
områdena. En av fördelarna är till exempel separat ventilation för varje block som garanterar 
frisk luft i området samt att trafiken fördelas jämnare över gruvan, i huvudsak mellan 5 olika 
snedbanor. Väg 32 är en snedbana som möjliggör transporter till blocken med y-värden kring 
30. På så sätt kan t.ex. bergtransporter fortgå i området utan störning av trafik i ett annat 
område (figur 2.1). I den nordligaste delen av gruvan ligger sjömalmen, där sker idag brytning 
huvudsakligen på nivå 716. Sjömalmen är belägen under en uttömd del av sjön Luossajärvi. 
 

http://www.sgu.se
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Figur 2.1       Schematisk bild över gruvan i Kiruna (www.lkab.com). 
 
Malmkroppen stupar mot öster, d.v.s. in mot och under delar av centrala Kiruna. I takt med 
brytning på ökande djup sker en påverkan på berget i form av cirkulära skjuvbrott (figur 2.2) 
vilket resulterar i medföljande deformationer/sättningar. Delar av staden måste därför flyttas 
för att gruvan skall kunna leva vidare. 
 

 
Figur 2.2 Sidovy av LKAB:s gruva i Kiruna.  

Snedbana 

Y 9 (Sjömalm) 

1045 m 

Y 45 

Söder 

Norr 

Y 25  

Malmkropp 

http://www.lkab.com
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2.1.3 Brytningsmetod 
LKAB använder sig av s.k. storskalig skivrasbrytning vilket passar bra i brant stupande och 
stora malmkroppar. Innan brytning kan påbörjas måste tillredning utföras. Fältortar längs 
malmen samt tvärortar vinkelrätt in i malmkroppen drivs (figur 2.3).  
 

 
Figur 2.3  Skivlayout LKAB, KUJ, block 25, nivå 993. 
 
Nästa steg består i att solfjäderliknande kransar borras uppåt mot ovanliggande nivåer och 
rasmassor. Idag är det ungefär 30 m mellan varje nivå (figur 2.4). Kransarna laddas och skjuts 
för att malmen ska brytas loss och rasa ned mot orten för utlastning. 
  

 
Figur 2.4 Ritning över rasborrning i front och sidovy (kransarna lutar mer  i början och 

rätas successivt) (www.lkab.com). 
 

Rasbrytningen startar med laddning/skjutning av en s.k. öppning. Öppningen består normalt 
av en s.k. öppningsstig och tre s.k. stigkransar. Öppningsstigen består av ett 700 mm raise-hål 
samt åtta stycken 115 mm skjuthål. En öppningsort är gemensam för två tvärortar (figur 2.3). 
Därför drivs öppningsorten genom pelaren mellan två stycken tvärortar. Detta sker efter det 
att malm-/gråbergskontakten i hängväggen har nåtts i den vänstra tvärorten. Den kurva som 
drivs är relativt lång för att de stora lastmaskinerna ska få plats. Denna layout resulterar i en 
spetsig pelare mellan vänster tvärort samt öppningsorten. En öppningsort orienterad vinkelrät 
tvärortarna ger en stabilare pelare, men medför att de stora raslastmaskinerna får problem att 
passera den skarpa kurvan/korsningen (figur 2.5). 
 

Fältort 

   
  T

vä
ro

rt
 

http://www.lkab.com
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Figur 2.5  Förenklad skiss över öppningsområdet där stabilitetsproblem kan uppstå vid 

den spetsiga pelaren samt vid avsmalningen vid genomslaget som ska förhindra 
lastaren att lasta från fel ort. 
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2.2 Ortdrivning 
Ortdrivning och bergbrytning har historiskt utvecklats från tillmakning för att sedan övergå 
till sprängning med krut och senare nitroglycerinbaserade sprängämnen under 1800-talets 
mitt. Att driva ort under jord utförs av två huvudskäl (Olofsson, 1999); det ena är att skapa 
utrymme för vägar, borrplatser, förvaringslokaler etc. I LKAB utgörs detta dels vid drivning 
av fältortar, snedbanor och fasta anläggningar som t.ex. huvudnivåer m.m. Det andra skälet är 
att skapa tillträde till malmen och skapa förutsättningar för brytning. Detta utförs vid drivning 
av tvärortarna. 

2.2.1 Teori bergsprängning  
En detonation är en mycket snabb kemisk reaktion mellan ämnena ingående i sprängmedlet. 
Att starta en detonation kräver en initiering med högt tryck, vilket skapar höga temperaturer. 
Initiering sker oftast med hjälp av en sprängkapsel och/eller primer.  
 
Detonationen fortplantar sig i sprängämnet med en hastighet som kallas VOD, velocity of 
detonation eller detonationshastigheten. Denna är specifik för varje sprängämne, men beror 
även på bergets egenskaper (homogent berg ger en mer inspänd verkan/mindre energiläckage 
vilket leder till ökad detonationshastighet) och laddningens diameter (hastigheten sjunker med 
en mindre diameter, detta har att göra med energiförlusten till omgivningen i förhållande till 
laddningskoncentrationen) (Cooper, 1997). Bakom reaktionsfronten bildas de gaser som med 
sina höga temperaturer och tryck fragmenterar bergmassan.  
 
Under den korta tiden när bergmassan lossgörs utvidgas borrhålet samtidigt som berget i 
borrhålsväggen normalt pulveriseras p.g.a. det höga tryck som skapas. Det andra steget 
innebär att tryckvågor utgår från borrhålet i alla riktningar med en hastighet som till en början 
är större än ljudhastigheten i berget. När dessa tryckvågor stöter på en fri yta reflekteras de 
tillbaka, nu som dragvågor. Berg är ett sprött material som kan tåla mycket höga tryck. 
Draghållfastheten är dock betydligt lägre vilket utnyttjas vid bergsprängning. För att fullfölja 
en lyckad sprängning krävs att de sprickor som bildas trycks isär och frigörs. Detta ”arbete” 
utförs av gaserna som bildas under detonationen, de tränger in i och vidgar sprickorna 
(Olofsson, 1999). 
 

 
Figur 2.6  a) Tryckvågor fortplantar sig i berget b) Tryckvågor reflekteras mot den fria 

ytan och bildar dragvågor, nya sprickor bildas c) Spränggaser trycks in och 
pressar isär sprickorna (Olofsson, 1999) 

 
Sprängningar under jord är mer invecklade än pallsprängningar ovan jord. Huvudpunkten i 
bergsprängning ligger i att ha en fri yta att spränga mot (Olofsson, 1999). Detta kan vara 
svårare att åstadkomma på ett rationellt sätt under jord än vid pallsprängning ovan jord där det 
alltid finns minst en fri yta att använda sig av. Inom ortdrivning är det viktigt att 

a) b) c) 
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svällutrymme skapas för bergmassan som ska lossgöras. Detta åstadkoms med hjälp av en 
öppning. Det finns många typer av öppningar och i LKAB:s gruva i Kiruna används mest en 
s.k. grovhålsöppning. Detaljer om öppningar behandlas inte i detta examensarbete.  
 
Borr och laddplaner kan se olika ut, en typisk tändplan för en tunnelsalva visas i figur 2.7. 
 

 
Figur 2.7  Typisk tändplan för en tunnelsalva, först skjuts öppningen (Olofsson, 1999) 

 
 

 
Figur 2.8 Schematisk och förenklad bild över upptändningssekvensen och hur berget 

successivt lossgörs och fragmenteras. 1) Först skjuts öppningen vilken skapar 
en fri yta för resterande berg att lossgöras mot 2) och 3) Salvan fortgår och 
breddas 4) Takhjälparhålen skjuts 5) Konturhålen vid vägg och tak skjuts följt 
av sulhålen (Olofsson 1999) 

 

2.3 Salvcykeln 
Inom ortdrivning brukar man tala om salvcykeln (figur 2.9) som består av samtliga aktiviteter 
aktuella vid drivning. Exempel på aktiviteter är borrning, laddning och lastning. När en gavel 
är fri borras den enligt en angiven borrplan, laddarna laddar sedan salvan varefter den sedan 
skjuts. Efter att salvan är skjuten måste skjutgaserna ventileras bort för att lastaren skall kunna 
påbörja sitt arbete. Lastmaskinen lastar sedan bergmassorna på lastbilar som för vidare 
materialet till ett störtschakt. Efter att sprängmassorna lastats ut kommer skrotaggregatet till 
platsen för att skrota ned löst berg. Efter skrotning är sulan fylld med sten och en renstraktor 
måste komma dit för att rensa. Efter rensning förstärks orten vid behov med sprutbetong för 
att ytstabilisera bergmassan och förhindra att mindre stenar trillar ned. Är bergkvalitén dålig 
kan även bultning utföras. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

Öppning (här en 
grovhålsöppning) 
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Figur 2.9  Schematisk bild över salvcykeln 

 
I anläggningsprojekt där få gavlar är tillgängliga är salvcykeln relativt kort. I gruvor där det 
kan finnas upp till hundratals gavlar tillgängliga kan tiden för salvcykeln variera kraftigt. 
Tiderna hålls nere till stor del p.g.a. att gruvan är uppdelad i block där bl.a. skrotarna och 
tillredningsborrarna är uppdelade och ansvarar över olika delar av gruvan. Uppdelningen 
medför kortare transportsträckor för de långsamma maskinerna. Snedbanorna möjliggör att 
bergtransport och övrig transport kan fortgå oberoende av annan aktivitet. I bästa fall tar en 
salvcykel ungefär 24 timmar, men i många fall betydligt längre (flera dygn). 

2.3.1 Byggstaben, LKAB Kiruna 
LKAB:s ortdrivning i Kiruna styrs av byggstaben, på 775 m avvägning. Här arbetar man skift 
och staben är därför bemannad från klockan 06:00 till 23:00. Byggstaben har som uppgift att 
fungera som sambandscentral för all verksamhet som har med ortdrivning att göra. När en 
salva har borrats färdigt meddelar borraren det till staben som i sin tur meddelar laddarna. 
Denna procedur gäller för samtliga aktiviteter i salvcykeln. I detta examensarbete har staben 
varit en viktig källa där information om aktiviteter i salvcykeln kunnat hämtas. 

2.3.1.1 Gavelprioriteringar 
En ort kan prioriteras på grund av olika skäl. Salvcykeln är relativt kort i prioriterade gavlar 
medan den kan variera kraftigt i övriga gavlar. Prioriterade gavlar är lättare att följa upp då 
det inte blir lika varierande och i många fall långa väntetider mellan aktiviteterna.  
 

2.4 Ortdrivning på entreprenad  
I LKAB:s gruva i Kiruna görs en del av ortdrivningen av entreprenörer, bl.a. Bergteamet 
(www.bergteamet.se). Huvudpunkten i detta examensarbete ligger i att jämföra skjutresultaten 
från salvor laddade med den nya generationens laddtruck med den gamla. Alltså hur fin 
ortkontur och hur bra indrift som erhålls efter laddningen med de två truckarna. Eftersom den 
enda nya laddtrucken i Kirunagruvan används av Bergteamet har det varit viktigt för oss att 
ha god kontakt med deras personal och arbetsledare. Den nya laddtrucken är byggd av Kimit 
AB vilket är ett dotter-dotterbolag till LKAB. Kimit AB är lokaliserat i Kiruna och tillverkar 
bl.a. de bulkemulsionssprängämnen som LKAB:s gruvor använder sig av. 
 

Borrning 

Laddning/ 
skjutning 

Ventilering 

Lastning Skrotning 

Rensning 

Bergförstärkning 

http://www.bergteamet.se


 

 9

2.5 Skonsam sprängning 
Man skiljer på försiktig sprängning och skonsam sprängning. Försiktig sprängning utförs ofta 
vid vägskärningar där man inte vill riskera att sten slungas iväg, vilket kan ge upphov till 
skador på människor och byggnader. Skonsam sprängning däremot är en metod för att 
minimera påverkan på det kvarvarande berget och på så sätt begränsa överberg och 
sprickbildning.  

2.5.1 Metoder för skonsam sprängning 
Det finns idag i huvudsak två metoder för skonsam sprängning, slätsprängning och 
förspräckning. Överbergets mängd beror på geologi och strukturer. Man kan dock begränsa 
det genom att borra och ladda på ett riktigt sätt.  
 

 

 
Figur 2.10  Princip över hur slätsprängning (övre) respektive förspräckning (nedre) 

fungerar (Luleå tekniska universitet, 2006). 

2.5.1.1 Slätsprängning 
Slätsprängning är den mest använda metoden för skonsam sprängning. Även här är 
konturhålen tätborrade men med något större avstånd mellan hålen än vid förspräckning. Den 
stora skillnaden mot förspräckning är att konturhålen skjuts sist. Vid slätsprängning är det 
viktigt att hålen närmast konturen laddas med en reducerad laddningskoncentration. Annars 
kan skadezonen (mer om skadezoner i kap 2.6) orsakade av dessa hål överskrida skadezonen 
för konturhålen vilket försämrar resultatet från slätsprängningen (större skadezon) (Olofsson, 
1999).  
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Figur 2.11  Hjälparhålen kan förorsaka mer skador på kvarstående berg än vad 

konturhålen gör (Olofsson, 1999) 

2.5.1.2 Förspräckning 
Förspräckning är vanligast ovanjord men det kan även vara en bra metod för att utföra 
skonsam sprängning under jord. Vid byggandet av den nuvarande huvudnivån i LKAB:s 
gruva i Kiruna använde man sig av förspräckning vid skonsam sprängning av utsatta och 
spetsiga pelare (Fjellborg, 2008).  
 
Syftet med förspräckning att skapa en spricka/svaghetszon längs ortkonturen innan resten av 
salvan skjuts. På detta sätt skapas en gränslinje av sprickor som avskärmar det kvarstående 
berget från salvan (figur 2.10). Detta åstadkoms med hjälp av att konturhålen borras tätare och 
laddas med en lägre laddningskoncentration. Genom att konturhålen sprängs momentant och 
före resten av salvan kommer dragspänningar att bildas mellan intilliggande hål vilket på så 
sätt skapar de avskärmande sprickorna. Det är viktigt att ha en bottenladdning med högre 
laddningskoncentration än pipladdningen för att öka dragspänningarna i botten av hålet 
(Olofsson, 1999). Detta är till för att ge hög indrift och en jämn gavel. 
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2.6 Sprängskador 
Om laddningskoncentrationen, främst i konturhålen, är alltför hög kan det kvarstående berget 
bli sönderskjutet och mer instabilt. Skonsam sprängning minskar risken för utfall. Även 
merkostnaden p.g.a. ökad bergförstärkning och bergtransporter har stor betydelse. Skonsam 
sprängning blir än mer aktuell då det ökade djupet innebär högre spänningar som inverkar 
negativt på ortstabiliteten. Då rassalvorna skjuts uppstår sprängskador på kvarvarande berg. 
Detta problem kan reduceras om sprängskador runt orten minimeras vid tillredningsfasen. 
Vidare finns ett stabilitetsproblem vid rasöppningarna. Detta består i den spetsiga pelare som 
bildas när öppningsorten drivs (figur 2.5). Ett annat problem är att bibehålla ortprofilen vid 
genomslaget (se kapitel 2.1.3), vilken är till för att förhindra att lastning sker från fel ort. För 
att bibehålla teoretisk ortprofil för dessa delar krävs att skonsam sprängning tillämpas. Detta 
behov blir tydligare i känsligare områden, som till exempel de tidigare nämnda 
öppningsområdena samt områden med sämre bergkvalité. 

2.6.1 Skadezoner 
Man brukar skilja på skadezon och störd zon. Den störda zonen består av krossat berg, 
uppsprucket berg och påverkat berg. Skadezonen, som är en del av den störda zonen, kan 
definieras som det område som har en reducerad hållfasthet efter en sprängning. Den består av 
krossat och uppsprucket berg. Djupet av den störda zonen beror på en mängd olika faktorer. 
Dess komplexitet har medfört en hel del forskning inom området där ett flertal modeller, 
slutsatser och relationer har tagits fram. Vi har valt att använda oss av en skadezonsmodell 
framtagen av Swebrec. Denna modell tar hänsyn till om laddningen är frikopplad eller ej och 
beräkningarna ger längden på radiella sprickor (Ouchterlony, 1997).  

 
Figur 2.12  Schematisk skiss över den störda zonen som består av krossad zon, uppsprucken 

zon och längst ut påverkat berg (Swebrec, Tillämpad sprängteknik, 2007). 

2.6.1.1 Frikopplade laddningar 
En frikopplad laddning orsakar mycket mindre skador på kvarvarande berg än vad ett 
fulladdat borrhål gör. Detta förklaras av det gastryck som bildas bakom detonationsfronten. 
Om en laddning är frikopplad sjunker gastrycket snabbt vid expansionen. Tester har bland 
annat genomförts i Vånga i Skåne. Där sågade man ut block och mätte längder av radiella 
sprickor.  Resultaten visade att borrhål laddade med Guritrör (ett lite svagare sprängämne) 
med större frikoppling gav betydligt kortare spricklängder än hål med en mindre frikoppling 
(tabell 2.1) (Olsson och Ouchterlony, 2003). 
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Tabell 2.1 Längder på radiella sprickor från försök i Vånga, Skåne (Olsson och 
Ouchterlony, 2003). 

Laddningdiameter   [mm] Ø 22 (Gurit) Ø 22 (Gurit) 
Borrhålsdiameter     [mm] Ø 64 Ø 24 
Spricklängd             [mm] 150 1000 

2.6.1.2 Swebrec skadezonsmodell 
En formel för att beräkna längden av radiella sprickor har tagits fram av Ouchterlony 
(Ouchterlony, 1997) där data inhämtades från försöken i Vånga. Denna ekvation innehåller 
parametrarna; laddningens kopplingsgrad f, densiteten eρ hos sprängämnet, 

detonationshastigheten D och adiabatisk expansionsexponent γ (spränggasernas 
expansionsadiabat som beror av detonationshastighet och reaktionsvärme) för sprängämnet, 
borrhålsdiametern Øh, densiteten ρ hos berget, ljudhastigheten c och brottsegheten KIc 
(motståndskraften mot sprickutbredning) hos berget.  
 

2,22)1()1/( fDp eh ⋅⋅+= + ργγ γγ  (trycket i borrhålet) [2.2] 
 

h,  Ø/30,3 Iccrackh Kp ⋅= (kritiskt tryck för dynamisk spräckning av borrhålet) [2.3] 

 
]1)/(3/[2

,h

25,0

)/( Ø/2 −= cD
crackhhcR ρρ  [2.4] 

    
där Rc= längden hos radiell spricka 

2.6.1.3 Vattnets påverkan på skadezonen 
Vattenfyllda hål påverkar skadezonen avsevärt. Tester har visat att ett vattenfyllt hål med  
Ø 64 mm laddat med Ø 22 mm rörladdning kan ge tre gånger så långa radiella sprickor än 
samma laddning i ett likvärdigt torrt hål (Swebrec, Tillämpad sprängteknik, 2007). Detta kan 
förklaras med att kopplingen mellan sprängämne och berg blir avsevärt mycket bättre än om 
spalten består av luft.  

2.6.1.4 Momentan eller normal upptändning 
En viktig skillnad mellan pyrotekniska sprängkapslar och elektroniska sprängkapslar är 
noggrannheten i fördröjningen. Tändspridningen hos pyrotekniska sprängkapslar är mycket 
större än för elektroniksprängkapslar. En ökad noggrannhet innebär att laddningar initierade 
med elektroniska sprängkapslar kan skjutas momentant. Vid momentan upptändning fås en 
maximal samverkan mellan hålen vilket vid klena laddningar leder till kortare radiella 
sprickor. Försök har visat att pyroteknisk upptändning kan orsaka ca 2 ggr så långa radiella 
sprickor som elektronisk upptändning (Olsson och Ouchterlony, 2003). Tester har även visat 
på en markant ökning av synliga halvpipor innan skrotning vid momentan initiering jämfört 
med pyroteknisk upptändning. Vid ett försök med momentan initiering erhölls 60 % 
kvarvarande halvpipor jämfört med 30 % för konventionell initiering (Fjellborg och Olsson, 
1996). Detta uppmättes före skrotning.  
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2.7 Laddningsmetoder för konturladdning 

2.7.1 Strängladdning 
Strängladdning är den vanligaste och mest rationella metoden för att reducera 
laddningskoncentrationen. Tekniken innebär att en relativt kort bottenladdning som fyller 
borrhålet laddas och därefter en sträng som inte fyller borrhålet. Yttersta delen av borrhålet 
lämnas oladdad, denna kallas avladdning. Strängladdning innebär att endast en del av 
borrhålstvärsnittet fylls (figur 6.6). Den reducerade laddningskoncentrationen i strängen i 
kombination med frikopplingen möjliggör en skonsam sprängning. Med konventionell 
skjutning av ortkonturer avses i detta arbete kontursprängning med strängemulsion. Övriga 
hål i salvan laddas fullt, i vissa fall med undantag av hjälparhålen som strängas då laddaren 
bedömer att de ligger för nära konturen. Laddningskoncentrationen kan variera beroende på 
vad för sorts salva och vad för sorts hål som laddas. Exempelvis har pipladdningen i ett 
konturhål ha laddningskoncentrationen 0,5 kg/m och pipladdningen i ett hjälparhål 
laddningskoncentrationen 0,7 kg/m då laddning utförs enligt laddplan väg 32 (tabell 2.2). 
Detta gäller för laddning med den nya generationens laddtruck (se kap. 2.7.1.1.2 Nya 
generationens laddtruck). Viktigt vid tunnelladdning är att de nedre konturhålen vid väggen 
strängladdas. Om inte detta görs finns risken att skadezonen ökar högre upp mot anfanget, 
vilket leder till en minskad ortstabilitet.  
 

2.7.1.1 Tunnelladdtruckar 
Bulkemulsionssprängämnen har varit dominerande i LKAB:s gruvor i Kiruna och 
Malmberget i ca 15 år. Vid laddning av ortsalvor används Kimulux SS som tillverkas av 
Kimit AB. Produkten känsliggörs under laddning med s.k. kemisk gasning och betraktas först 
då som ett färdigt sprängämne. Kemisk gasning innebär att en kemikalie tillsätts under 
laddning som reagerar med emulsionen och bl.a. kvävgas bildas. En primer (KP-patron) 
bestående av 25 g sprängdeg, initierar det icke sprängkapselkänsliga sprängämnet.  
 
Den icke känsliggjorda emulsionen kallas matris och är mindre känslig samt säkrare att 
hantera och transportera än redan känsliggjort sprängämne. En förutsättning för att pumpa 
sprängämnet utan att pumptrycken ska bli allt för höga är att ett slags smörjmedel tillsätts. 
Detta smörjmedel består till största del av vatten. Smörjmedlet injekteras innan emulsionen 
når slangen och har som uppgift att minska friktionen.  

2.7.1.1.1 Gamla generationens laddtruck 
Den gamla generationen laddtruckar är normalt utrustad med två laddlinjer – marklinjen och 
korglinjen. Slangvindan i korglinjen är motordriven. Från korglinjen laddas de hål som ligger 
i den övre delen av salvan d.v.s. normalt övre konturhålen i väggarna, översta strosshålen, 
samt hjälparna och takhålen. Slangvindan roterar med en bestämd hastighet och laddaren kan 
starta och stoppa densamma. Laddaren kan också, via en fjärrkontroll, växla mellan två olika 
lägen; ”fullt” och ”reducerat” sprängämnesflöde. Det normala förfarandet för ett konturhål är 
att man först laddar en kort bottenladdning (fullt flöde) och därefter en sträng (reducerat 
flöde). Det reducerade flödet är justerbart och ligger ofta på ca 25-35 % av fullt flöde. Om 
laddningskoncentrationen för ett fulladdat Ø 48 mm hål är ca 2.1-2.2 kg/m blir 
laddningskoncentrationen för strängen ca 0.6-0.7 kg/m. Längden på bottenladdningen och 
även avladdningen styrs av laddaren.  
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Den andra laddlinjen (marklinjen) saknar normalt strängladdningsfunktion, alla hål laddas 
fulla. Hålen i den nedre delen av salvan laddas normalt med marklinjen d.v.s. öppningen, 
strossrader, bottenhål samt nedre vägghålen. Laddaren styr längden på avladdningen genom 
att avbryta fyllningen via en fjärrkontroll. Slangvindan är manuell, laddaren hanterar in- och 
utmatning av laddslangen.  

2.7.1.1.2 Nya generationens laddtruck 
Den nya generationens laddtruck har ett inbyggt styr-/reglersystem. Trucken har två laddlinjer 
varav den övre, så kallade korglinjen, är utrustad med en motordriven slangvinda likt den 
gamla trucken. Borrhål kan laddas ”automatiskt” från korglinjen. Med det menas att styr-
/reglersystemet anpassar slanghastighet och sprängämnesflöde så att rätt 
laddningskoncentration samt avladdning uppnås i borrhålen. 
 

 
Figur 2.13 Den nya generationens tunnelladdtruck. 
 
Styrsystemet hanterar laddning av en bottenladdning med en viss längd och 
laddningskoncentration samt en pipladdning med en viss laddningskoncentration. Systemet 
hanterar även avladdningens längd. En fördel med ett styrsystem jämfört med manuell 
laddning är att personberoendet minimeras. Laddningen blir ”lika” oavsett vem som laddar.  
Styrsystemet hanterar många olika varianter på laddade borrhål d.v.s. olika bottenladdningar, 
pipladdningar samt avladdningar. Hjälparhålen kan t.ex. laddas med en sträng med en högre 
laddningskoncentration än i konturhålen. Även fulladdade hål hanteras. Eftersom att den nya 
laddtrucken laddar salvorna längs snedbanan väg 32 har en speciell laddplan utarbetats för 
detta område. Borrplanerna ser olika ut beroende på ortprofil. Hålavståndet i konturen kan 
variera. Standardsalvor för tvärortar kan ha ett hålavstånd i konturen på ca 1,0 m (nedre 
borrplan bilaga 2.1). En skonsam borrplan kan ha hålavståndet ca 0,8 m (övre borrplan bilaga 
2.1).  
 
Tabell 2.2 Laddplan för laddning av väg 32 (Nordqvist, 2008) 

Håltyp Bottenladdning Pipladdning 
q (kg/m) 

Avladdning  
(m) Längd (m) q (kg/m) 

Tak 0,4 2,2 0,5 0,3 
Hjälpare 0,5 2,2 0,7 0,3 
Normal 1,0 2,2 2,2 0,7 
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I den nedre, så kallade marklinjen är slangvindan manuellt styrd likt tidigare laddtruckar. Det 
finns dock en funktion som är ny för marklinjen och det är tidsstyrning. Fyllning av hålet 
avbryts automatiskt efter en tid som kan ställas in av laddaren. Tidsstyrningen är en funktion 
som främst kan hjälpa laddaren att få en mer exakt och korrekt avladdning. Detta förutsätter 
att hålen är lika djupa och har samma diameter. Laddning med tidsstyrning startas via 
fjärrkontrollen och kan även stoppas i förtid om så önskas t.ex. då borrhålen är korta.  

2.7.2 Rörladdning   
Rörladdningar har använts vid laddning av ortsalvor under lång tid och främst vid skonsam 
sprängning. De största fördelarna med att använda paketerade sprängämnen är att man har en 
noggrann kontroll över använd sprängämnesmängd. Vidare är rörladdningar mer tåliga mot 
vatten p.g.a. deras skyddande hölje. Dessutom riskerar man inte att få avbrott lika lätt som vid 
strängladdning. Nackdelen med rörladdningar är risken för att rören slits/trycks ut ur hålen 
under sprängning. Orsaken till det kan t.ex. vara att gas från underliggande hjälparhål läcker 
in via sprickor och trycker ut laddningen. 
 
I detta försök användes rörladdningar, Ø 22 mm fyllda med emulsionssprängämnet Kemix A 
från Forcit Explosives (www.forcit.fi).  
 
Rörladdningarna användes enbart i konturhålen vid försökssalvorna.  
 

 
Figur 2.14 Rörladdning i Ø 48 mm  konturhål.                            

2.7.3 Slangladdning      
Under senare tid har en ny typ av laddning introducerats i Australien. Laddningen består av en 
lång slang fylld med ett sprängämne inklusive en bottenladdning (bottenladdningen placeras 
längst in i hålet och innehåller en högre laddningskoncentration). Röret är också försett med 
spärr- eller centreringsfjädrar. Exempel på tillverkare är Orica Explosives samt JOHNEX 
Explosives. Produkterna är dock inte CE-märkta. Fördelar med denna typ av laddning jämfört 
med strängladdning kan vara: 

 
•  Mindre risk för detonationsavbrott. 

http://www.forcit.fi
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•  Mycket väl kontrollerad laddningsmängd. 
•  Vatten kan inte skjuva av och/eller spola bort laddningen vilket kan vara ett problem 

vid strängladdning. 
 
Även om avsikten ursprungligen var att testa slangladdningar i våra försök gjordes detta av 
olika skäl inte. Se vidare avsnitt 7.1. 
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2.8  Försöksområden och bergförhållanden 
Nedan finns försöksområden beskrivna. Ortprofiler som inte framgår i kapitlet finns i bilaga 
2.1 och 2.2. Bergkvalitén i områdena har grovt klassificerats enligt: bra-, normalt- eller dåligt 
berg.   

2.8.1 Mediaort 1070 N/S 
Från väg 32 finns en avfart till mediaort 1070 norr och söder, denna ort drivs med större 
tvärsnittsarea än vanlig ort (ortprofil 301). Försättning konturhål - hjälparhål: 0,7 m. 
Hålavstånd konturhål: 0,8 m. Gruvkarta finns i bilaga 3.2. Konturer inklusive gavlar har varit 
relativt jämna, men berget har upplevts som sprött. P.g.a. smällberg har utfall skett kring 
oskrotade gavlar. Bergklassificering: normalt berg. 

2.8.2 U-ort 805 och U-ort Norr  
U-ortarna (ortprofil 124, figur 2.15) är undersökningsortar som går genom malmen till 
gråberget på hängväggsidan. U-ort 805 utgår ungefär från tappgrupp 9 (TG 9-spårnivån) på 
nivå 1045 och vidare österut. U-ort norr drivs i dagsläget långt norrut längs malmen och 
ligger just nu kring Y värdet 1. Då bergförhållandena bitvis varit så pass goda har många 
sträckor lämnats oförstärkta med mycket fina konturer och många halvpipor är synliga från 
tidigare drivning. I vissa områden verkar det dock som att bergspänningarna är höga och 
tendenser till smällberg har funnits. Befintliga strukturer i berget har i vissa fall påverkat 
resultatet. Bergklassificering: normalt till bra berg. 

 
Figur 2.15 Ortprofil 124. Försättning konturhål - hjälparhål: 0,8 m. Hålavstånd konturhål: 

0,8 m.  

2.8.3 Media 800  
Drivning av diverse ortar för att möjliggöra mediaarbete pågår i det s.k. Media 800 området 
som ligger i anslutning till mediaort 740. Orten drivs med relativt liten tvärsnittsarea (ortprofil 
302). Försättning konturhål - hjälparhål: 0,65 m. Hålavstånd konturhål: 0,95 m. Gruvkarta 
finns i bilaga 3.1. Bergklassificering: dåligt berg. 

2.8.4 Övriga  
Förutom ovan nämnda områden har även schakt- och fältortar i 1165 norr och söder inklusive 
schakt- och fältortar i 30/1052 norr och söder följts upp. Alla dessa laddas enligt laddplan väg 
32. Bergklassificering: dåligt berg.  
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2.8.5 Block 19/907, ny infart  
Ett större ras inträffade i februari 2008 i block 19/907. En ny infart drevs in till 
brytningsområdet för att kunna ta ut en instängd borrigg (figur 2.17). Denna infart drevs med 
liten tvärsnittsarea (5×5 meter, ortprofil 135) samt i huvudsak med skonsam sprängning 
baserad på en ny borrplan och rörladdningar i konturen. Drivningen av orten prioriterades och 
gick relativt snabbt med nästintill en salva per dag. Gråberget i området är sprickrikt och på 
vissa platser vattenförande. Enligt skrotare innehåller berget vid Y19 mycket strukturer och 
många möjliga glidytor. Bergklassificering: dåligt berg. 
 

 
Figur 2.16 Skonsam borrplan för infart 19. Ortprofil 135. Försättning konturhål - 

hjälparhål: 0,6 m. Hålavstånd konturhål: 0,7 m.  
 
 

 
Figur 2.17 Gruvkarta över ny infart block 19/907 

2.8.6 Block 25/993  
På block 25/993 följs huvudsakligen två ortar upp, dessa är 262 och 267. I 262 kommer orten 
att drivas på konventionellt sätt, och i 267 (ortprofil 200_SK) sprängs orten med en borr- och 
laddplan som är mer skonsam mot berget, dvs med rörladdningar i konturen. Både 262 och 
267 kommer inom en snar framtid att vara färdigdrivna in till malm-hängväggskontakten. I 
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detta skede börjar drivning av öppningortarna 262.2 och 267.2. Berget i området varierar i 
kvalitet och försöksområdet består av malm. Ort 267 har den sämsta bergkvalitén, där slag 
och relativt stora hålrum har orsakat dåliga skjutresultat samt omskjutningar. Detta har också 
medfört att framdriften gått mycket långsammare än beräknat. Bergklassificering: dåligt berg. 

                                           
Figur 2.18 Skonsam borrplan för ort 267/993. Ortprofil 200_SK. Försättning konturhål - 

hjälparhål: 0,6 m. Hålavstånd konturhål: 0,8 m.  
 

2.8.7 Referenssalvor  
För att samla in data från salvor laddade med gamla generationens tunnelladdtruck har 
referenssalvor utspridda runt gruvan dokumenterats.  
 
 
Tabell 2.3  Sammanställning över försöksområdena (endast fullständiga salvor presenteras 

nedan). 
Område Antal 

salvor 
Ort-

profil 
Salv-
längd 
[m] 

Antal 
hål i 
tak 

Teoretisk 
längd 

halvpipor i 
tak  
[m] 

Antal 
hål i 
vägg 

Teoretisk 
längd 

halvpipor i 
vägg 
[m] 

Bergkvalité 
 

Nya laddtrucken Alla salvor laddas enl. laddplan väg 32, se tabell 2.2. 
Media* 
1070 N/S 

6 301 5,0 10 50,0 6 30,0 normal 

U-ort 805 6 124 5,0 8 40,0 8 40,0 norm./bra 
U-ort Norr 4 124 5,0 8 40,0 8 40,0 norm./bra 
Media 800 1 302 5,0 8 40,0 6 30,0 dåligt 
Övriga 2 119 5,0 7 35,0 6 30,0 dåligt 
Rörladdn. i kontur:  Rörladdning i konturen. Hjälparhålen strängas med gamla laddtrucken. 
Infart 19*, 
907 

4 135 3,8 9 34,2 6 22,8 dålig 

Ort 267**, 
993 

1 200_ 
SK 

3,8 10 38,0 8 30,4 dålig 

Referenssalvor: Kontur- och hjälparhål strängas med gamla laddtrucken, q = 0,6-0,7 kg/m. 
Infart 19, 
907 

2 135 3,8 9 34,2 6 22,8 dålig 

Sjömalmen 4 200 3,8 8 30,4 6 22,8 normal 
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Kommentarer: 
Alla hål som laddas har Ø 48 mm.  
*Dessa ortar har sektionerats.  
**Notera: Ort 267, 993 har sektionerats och ligger som grund för referenssalvor. En salva i 
denna ort laddades med rörladdning i konturen. Denna besiktigades före och efter skrotning. 
Denna rörladdningssalva tas inte hänsyn till i jämförelsen mellan sektioneringsresultaten för 
de olika laddningsmetoderna.  
 
Till dessa referenssalvor hör 12/792, 9/792, 37/964 samt 12/767. Bergförhållandena varierar 
kraftigt i dessa områden och har inte dokumenterats utförligt. Berget i block 9/972 var mycket 
storblockigt och konturer och gavlar var mycket ojämna. Nedre borrplan bilaga 2.1 visar en 
standardborrplan för referenssalvorna. Försättning konturhål - hjälparhål: 0,6 m. Hålavstånd 
konturhål: 1,0 m. Området består av gråberg och är tätbultat. Bergklassificering: normalt till 
dåligt berg.  
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3 Metod 
Detta kapitel berör de metoder som använts för att samla in data. Observationer under 
uppföljningsarbetet t.ex. hur konturen ser ut för en specifik salva, finns beskrivna i bilaga 1.2.  

3.1 Uppföljning av halvpipor samt indrift före och efter skrotning 
Denna rapport baseras på uppföljningar av ortsalvor (se bilaga 2.1 för uppföljningsmall). Vid 
uppföljningen uppskattas varje borrhåls kvarvarande halvpipslängd samt dess läge i 
förhållande till gaveln. Är halvpiporna kvar är det ett tecken på att konturen inte är 
sönderskjuten. Låg andel synliga halvpipor kan bero på många olika orsaker, till exempel hur 
borrning och laddning utförts. Utöver dessa två faktorer, kan resultatet även bero på 
exempelvis vatten i hål samt bergets kvalitet i form av strukturer. Längden av halvpiporna 
uppskattas om möjligt både före och efter skrotning för att få en bild av hur mycket som 
skrotas bort (noggrannheten varierar då uppskattningarna är grundade på personlig 
bedömning, noggrannhet tros vara ±  2 dm). Är en stor del av halvpiporna bortskrotade kan 
det bero på att sprängningen inte har skett tillräckligt skonsamt. Hur mycket som skrotas bort 
kan också bero på bergkvaliteten, men även på skrotarens bedömning. Totalt har 30 salvor 
besiktigats både före och efter skrotning. 
 

 
Figur 3.1 Bild från U-ort 805 (många kvarvarande halvpipor och en fin kontur). 
 
Indriften mäts från en referenslinje som markeras med en punkt på respektive ortvägg. Från 
referenslinjen mäts avståendet till gaveln med en handburen laseravståndsmätare. Med den 
kan centimeternoggrannhet uppnås. Det är dock svårt att med en handhållen apparat alltid stå 
exakt på referenslinjen. Därför uppnås normalt endast decimeternoggrannhet. Indrifterna mäts 
i sju punkter utspridda på gaveln (placering av punkterna framgår av bilaga 2.1). Medelvärdet 
för indriften (baserade på de sju punkterna) beräknas sedan före och efter skrotning. 
Indriftsmätningar har genomförts för totalt 14 salvor (10 för salvor laddade med den nya 
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laddtrucken och fyra för salvor laddade med rör i konturen). Vilka salvor det handlar om 
framgår av bilaga 1.2. Dessa salvor ingår i de 30 st som redovisas i tabell 2.3.  
 

3.2 Sektionering 
Gruvmätarna utför sektioneringsarbetet i LKAB:s gruva i Kiruna och de använder sig av en 
3D laserskanner. Ortprofilen beräknas ur 3D modellen som genererats från mätdata. Uppmätt 
ortprofil jämförs med teoretisk ortprofil och mängden över- respektive underberg beräknas. 
Finns det underberg, det vill säga att den verkliga profilen är mindre än den teoretiskt 
planerade, finns risk att utrustning/maskiner inte får plats. Om det däremot är överberg, det 
vill säga att för mycket berg är utbrytet, är nackdelarna bland annat ökade kostnader för 
lastning och bergtransport. Utöver kostnaderna som överberg medför kan det finnas nackdelar 
med att stabiliteten påverkas negativt då ortprofilen blir större än planerat. Sektionering har 
genomförts i mediaort 1070 N/S vilken är laddad med den nya laddtrucken. Orten är rak 
vilket möjliggör inskanning från enbart en uppställning. Totalt erhölls 84 inskannade 
orttvärsnitt med ett avstånd på 1 m i 1070 N/S. I infart 19/907 som till största del är driven 
med en skonsam borr- och laddplan finns två kurvor (figur 2.7). Därför krävdes tre 
uppställningar. Totalt erhölls 76 inskannade orttvärsnitt (76 m). Ort 267, 993 är en tvärort (rak 
ort) som är laddad med den gamla laddtrucken, här skannades totalt 42 m (hela ortens längd 
vid sektioneringstillfället). En direkt jämförelse mellan överberg i ortar drivna med olika 
laddningsmetoder är svår att göra då en mängd faktorer kan påverka resultatet. Exempel på 
faktorer som påverkar mängden överberg är ortarea, salvlängd, bergkvalitet samt de olika 
delarna i salvcykeln utöver laddningen. Observera att enskilda salvor inte sektioneras utan 
bara hela ortar. Att koppla sektioneringsresultaten till speciella salvor är därför svårt att göra. 
Sektioneringen har enbart genomförts där vi med säkerhet kan fastställa vilken 
laddmetod/laddtruck som använts. 
 

3.3 Kontroll av borrning 
För att kontrollera borrningen av en tunnelsalva kan borrloggar analyseras. Borrloggen visar 
hur hela borrningen har utförts. Ur borrloggen kan bl.a. riktning, position och längd av 
borrhålen utvärderas. Tre borrloggar har laddats ned från borrigg (dessa salvor borrades vid 
drivning av infart 19). Inga slutsatser har kunnat dras från borrloggarna eftersom mjukvaran 
som tolkar dessa saknats. 
 

3.4 Kontroll av laddning 
För att kontrollera att de antagna egenskaperna hos sprängämnet stämmer har olika kontroller 
genomförts och analyserats.  

3.4.1 Kontroll av laddningsförfarande 
Diverse problem under laddningen, t.ex. trasiga hål och laddningsförfarandet i sig kan leda till 
att en salva går dåligt. Det är därför viktigt att kontrollera hur laddningen utförts för att kunna 
göra jämförelser salvor emellan. Exempel på problem kan vara blöta hål där strängning kan 
vara svår att utföra utan avbrott. Vattenfyllda hål laddas därför antingen fulla eller patroneras. 
I de fall då vatten blir kvar i hålet så kan skadezonerna bli betydligt större än i normala fall. 
Trasiga hål kan leda till att hålen inte kan laddas. Vid drivning av infart 19 noterades vid två 
tillfällen att de tänkta rörladdningarna inte kunde användas i konturen. Detta orsakat av att 
konturhålen var i dåligt skick. Salvorna laddades 2008-04-09 och 2008-04-10 (se bilaga 1.2 
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för övrig information om aktuella salvor). Dessa salvor laddades normalt och används som 
referenssalvor. Värdena för dessa två salvor uppvisar en högre andel kvarvarande halvpipor 
än medelvärdet bland de övriga referenssalvorna (salvorna gav båda ca 30 % kvarvarande 
halvpipor före skrotning, detta resultat ligger i topp bland de övriga referenssalvorna). Detta 
beror med stor sannolikhet på den skonsammare borrplanen som använts.  
 
Vid laddning med rörladdningar i konturen ingick en bottenladdning enligt laddplan. 
Laddplanen följdes dock inte till fullo och bottenladdningen uteblev vid försökssalvorna.  
 
Vid laddning med den nya laddtrucken noterades att de nedersta konturhålen (se figur 3.2) 
laddas med marklinjen för att anpassa arbetsfördelningen mellan linjerna. Detta innebär att 
hålen längst ned i konturen laddas fulla trots att de ur skadezonssynpunkt bör strängladdas 
från korglinjen. 

 

 
Figur 3.2 Ortprofil 301 som används vid drivning av mediaort 1070 N/S. 

3.4.2 Kontroll av sprängämnets gasningsförlopp          
För att kontrollera att sprängämnets gasningsförlopp sker som det skall så har två 
koppdensitetsmätningar utförts. Ett kärl med känd vikt och volym fylls med sprängämne 
direkt från laddtrucken. Då kärlet är fyllt skrapas sprängämne bort så att det ligger jäms med 
kärlkanten. I detta läge vägs kärlet och tidpunkten för mätningen noteras. Denna procedur 
upprepas med jämna mellanrum och resulterar i olika densiteter för olika tidpunkter. Detta 
samband redovisas i form av ett diagram som visar hur densiteten avtar med tiden. Om 
sprängämnet är varmt går gasningsförloppet mycket snabbt till skillnad mot om det är kallt då 
förloppet kan ta lång tid.  
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Figur 3.3 Bild från koppdenitetsmätning. 

3.4.3 Kontroll av laddningsresultat 
För att kunna se hur resultatet av laddningen blir i borrhålen har simulerad laddning i 
plexiglasrör utförts för tre olika typer av hål. Varje plexiglasrör är i detta fall 0,5 meter långt, 
har en diameter på 48 mm och en känd nettovikt. De kopplas ihop till önskad längd på en 
ställning och laddning kan utföras. Då laddningen utförts lossas och vägs rören för att kunna 
beräkna laddningskoncentrationen samt mäta längden på botten- och avladdningen. Den 
uppmätta laddningskoncentrationen kan då jämföras med den planerade. Även strängens 
jämnhet kan observeras i rören. Simulerad laddning har genomförts för ett takhål, ett 
hjälparhål och ett fulladdat hål. Alla enligt laddplan väg 32. 

 
Figur 3.4 Ställning med plexiglasrör. 

3.4.4 Kontroll av sprängämnets detonationshastighet 
För att mäta sprängämnets detonationshastighet utförs en VoD-mätning. En mätkabel fästs i 
en primer som installeras längst in i borrhålet vid laddning. För att kabeln inte skall skadas av 
bl.a. flygande sten från salvan installeras mätkabeln i det hål som initieras först. En VoD-
mätning är genomförd i ort 95 på block 9/792 
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Figur 3.5 VoD-/resistanskabel, fäst i KP/primer, färdig att installeras i borrhål. 
 
Kabeln är ansluten till ett speciellt mätinstrument som skickar ut en konstant ström. 
Mätkabeln är kortsluten vid intallationen och bildar en sluten krets. Under detonationen 
förbrukas mätkabeln och kortslutningen bibehålls i anslutning till detonationsfronten. Kabeln 
har relativt hög resistans. Instrumentet mäter spänningen och kan därigenom beräkna längden 
på kabeln. Då instrumentet känner till spänning (U), ström (I) och resistans per längdenhet 
(ϕ ) kan en längd (l) beräknas [3.2]. 
 

( )lIRIU ⋅⋅=⋅= ϕ   [3.1] 
 

   
ϕ⋅

==>
I

U
l   [3.2] 

 
Eftersom den ursprungliga längden är känd kan längdförändringen beräknas. Tiden då 
mätningen startar är i detta försök styrt av initieringen av salvan då en kabel kopplad till 
mätinstrumentet kortsluts. Längdförändringen kan plottas mot tiden och en 
detonationshastighet kan beräknas [3.3]. Detonationshastigheten redovisas normalt i form av 
ett diagram med längdförändringen längs y-axeln och tiden längs x-axeln. 
 

t

l
VoD

∆

∆
=  [3.3] 

 
Det mätinstrument som används heter DataTrap II och är tillverkad av MREL i Kanada.  
I tabell 3.1 på nästa sida återfinns ett utdrag från specifikationen. 
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Tabell 3.1 Tekniska specifikationer över MREL:s DataTrap II  
Tillverkare MREL (Kingston, Ontario, Kanada). 
Produkt DataTrap II   DATA/VOD Recorder 
Strömförsörjning Inbyggt och uppladdningsbart NiCad batteri som räcker 6 timmar.  

Kan även drivas via 220V, 12V eller 24V batteriladdare. 
Storlek och vikt 28 × 25 × 18 cm, 4 kg.  
PC anslutning Via USB-port.  

(Via PC kan mätdata laddas ner samt mätparametrar justeras) 
Miljö Instrumentet skall klara temperaturer mellan -40ºC och +60ºC.  

Snö-, regn-, dammtålig. Klarar fallhöjder på minst 1 m. 
Minne Standard är 128 MB. Tillval på 256 MB samt 512 MB.  
Upplösning 14 bitar 
Kanaler 8 individuellt inställningsbara kanaler (OFF, 0-2,5 VDC, 0-5 VDC, 0-

7,5 VDC, 0-10 VDC, +/-2,5 VDC, +/-5 VDC, +/-7,5 VDC, +/-10 VDC) 
som kan ställas in via PC eller på den integrerade LCD-displayen. 

Samplingshastighet Justerbart för var och en av kanalerna mellan 1Hz – 10MHz. 
VoD-kabel  Mätkabel: 1000 meters rullar med resistanskabel. 
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4 Tidigare undersökningar 
Många liknande uppföljningar har genomförts genom årens lopp. För att erhålla relevanta 
data och rättvis jämförelse bedöms bl.a. likvärdig geologi vara viktigt. Materialet bygger 
därför på försök genomförda inom norra Malmfältsregionen (Kiruna och Malmberget). Alla 
referenssalvor som ingår i resultaten är skjutna med icke elektroniska sprängkapslar.   
 

4.1 SBT-projektet 
SBT står för snabbare och bättre tunneldrivning där fältförsöken genomfördes i LKAB:s 
gruva i Malmberget. Målet var att undersöka hur man kan driva tunnlar på ett effektivare och 
billigare sätt utan att påverka stabilitet och säkerhet. Det som bl.a. kontrollerades var andelen 
halvpipor före och efter skrotning (Lyytinen m.fl., 2008). 

4.1.1 Resultat  
Resultat, blandad bergkvalité, Ø 48 mm borrhål (34 salvor): 

•  15 % kvarvarande halvpipor före skrotning. 
•  5 % kvarvarande halvpipor efter skrotning. 

 

4.2 SITT 
Målet med SITT (Swedish Innovative Tunneling Technology) var att anpassa ortdrivning och 
förstärkning till de olika geologiska förutsättningarna. Försöken pågick från 1997-1999 i 
Kirunagruvan och var lokaliserade både i norra och södra delen av gruvan. Den norra delen 
med Y-värde 14 bestod av något sämre berg och i söder med Y-värde 40 av normalt berg. 
Försök med breda ortar utfördes. En bredare ort tillsammans med anpassade kransar påverkar 
rasflödet positivt. (Fjellborg, 2000).  

4.2.1 Resultat 
De resultat som är intressanta ur vårat perspektiv är framför allt indrifter och kvarstående 
halvpipor för referenssalvorna. 
 
Norra området (10 salvor): 

•  94 % indrift. 
•  17 % kvarstående halvpipor före skrotning. 

 
Södra området (10 salvor): 

•  95 % indrift. 
•  12 % kvarstående halvpipor före skrotning. 

 
Medel (20 salvor): 

•  95 % indrift. 
•  15 % kvarstående halvpipor före skrotning. 

 
Övriga resultat: 
 

•  10 m breda ortar är möjliga att driva i normalt och dåligt berg. 
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•  Två varianter av borr- och laddplaner, en för dåligt berg och en för normalt berg är 
tillräckligt för att täcka in de flesta geologiska variationerna i malmkroppen. 

•  Med hjälp av tätborrning av konturraden kan en bra kontur i mycket dåligt berg 
erhållas. 

 

4.3 Grovhål i centrum 
Målet med projektet var att förbättra indrifter och minimera skador på kvarvarande berg vid 
ortdrivning med 7,5 m långa salvor. Projektet pågick mellan 1995 och 1996 i både 
Malmberget och Kiruna. Resultaten från sprängningsförsöken samlades in i huvudsak från 
gruvan i Malmberget. Man undersökte om ett grövre hål i öppningen påverkar indriften och 
skadorna på kvarstående berg (Fjellborg och Olsson, 1996).  

4.3.1 Resultat 
För 7,5 m långa referenssalvor erhölls dessa resultat (information om antalet salvor saknas): 
 

•  92 % indrift. 
•  29 % kvarvarande halvpipor. 

 
Övriga resultat: 
 

•  En grovhålsöppning med ett Ø 300 mm grovhål gav 99 % indrift. 
•  En grovhålsöppning med ett Ø 250 mm grovhål gav 97 % indrift. 
•  Med elektroniksprängkapslar och konturhålen laddade med strängemulsion återfanns 

närmare 60 % halvpipor före skrotning. 
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5 Uppskattad skadezon enligt Swebrec 
Uppskattning av skadezoner kan ge information om vad som orsakar de största skadorna: 
konturhålen, hjälparhålen eller fulladdade hål.  
 
Swebrecs skadezonsmodell bygger bl.a. på brottsegheten, KIc hos berget. Uppmätta värden på 
brottsegheten i malm och gråberg från Kirunas gruva saknas. Gråberget har en högre 
draghållfasthet än malm. Detta ger troligen även en högre brottseghet hos gråberget. Malmens 
brottseghet sätts till 2,0 MPa√m. Gråbergets brottseghet sätts till 2,6 MPa√m. 
 
Övriga parametrar: 
 

γ = )2/1( 2 QD ⋅+  gäller normalt  (Olsson och Ouchterlony, 2003) [5.1] 

γ = 3,4 ansätts för Kimulux  (Ouchterlony, 2008) 
Øhål = 48 mm 
Dkontur= 4300 m/s 
Dfulladdat= 4800 m/s 
Drörladdning= 4400 m/s 
ffulladdat = 1 
fhjälpare = 0,57  (0,7 kg/m och densitet 1200 kg/m3)   
fkontur = 0,48   (0,5 kg/m och densitet 1200 kg/m3) 
frörladdning = 0,46 
 
ρe, Kimulux = 1200 kg/m3  
ρe, rörladdning = 1100 kg/m3  
 
Qrörladdning = 4,0 MJ/kg    (Sprängämnets reaktionsvärme) 
QKimulux = 2,94 MJ/kg 
 
Uppskattade längder på radiell spricka utifrån givna och antagna parametrar: 
 
Tabell 5.1 Teoretisk längd för radiella sprickor 
                           Malm     Gråberg 

Rc rörladdning 0,75 m 0,51 m 
Rc fulladdat 3,37 m 2,20 m 
Rc kontur 0,50 m 0,34 m 
Rc hjälpare 0,74 m 0,50 m 

 
Längden på de radiella sprickorna från ett Ø 48 mm borrhål i gråberg laddad med Ø 23 mm 
sträng, Kimulux SS, uppskattas till 0,3 m. Försök har genomförts i Kirunas gruva där man 
sågade i väggen för att urskilja spricklängder. Här visades att ett Ø 48 mm konturhål i 
gråberg, laddat med Ø 22 mm Kimulux gav en maximal spricklängd på 0,4 m (Nyberg m.fl., 
2000).  
 
Ouchterlonys modell bygger på lite lägre laddningskoncentrationer och frikopplade 
laddningar. Uppskattad längd på radiell spricka för ett fulladdat Ø 48 mm hål kan därför vara 
osäker. Försök genomförda i Göteborg där man laddade Ø 45 mm hål fulla med ANFO 
uppmättes spricklängderna 2,2–3,4 m (Ouchterlony och Olsson, 2000). Spannet är relativt 
stort vilket egentligen är logiskt. Osäkerheten i de verkliga utfallen borde bli större med 
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fulladdade hål och höga laddningskoncentrationer. Orsaken är bergets komplexa egenskaper. 
Variationer i resultaten borde öka med en ökad yttre påverkan/belastning.  
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6 Resultat 
Rådata för indrifter och kvarvarande halvpipor finns i bilaga 1.2. Där framgår även vilka 
salvor resultaten grundar sig på. Resultaten baseras enbart på fullständiga salvor vilket 
betyder att salvorna besiktigats både före och efter skrotning.  
 

6.1 Indrift  
Skrotningsindriften påverkas av skrotarens erfarenhet och bergets egenskaper. Även borrning 
och laddning har betydelse. Den mest ”korrekta” jämförelsen torde därför baseras på indriften 
före skrotning.  
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Diagram 6.1 Indrift för rörladdning i konturen (teoretisk salvlängd = 3,8 m). Medelindriften 

för salva 1-3 är 3,58 m eller 94,1%. Se not på nästa sida.  
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Diagram 6.2 Indrift för salvor laddade med nya laddtrucken (teoretisk salvlängd = 5,0 m). 

Medelindriften för alla 10 salvor är 4,84 m eller 96,9%. 
 
Indrifter i förhållande till teoretisk indrift har sammanställts i diagram 6.3 för salvor laddade 
med nya laddtrucken, salvor laddade med rörladdning i konturen samt indrifter för SITT och 
Grovhål i centrum (se kapitel 4, Tidigare undersökningar). Uppgifter om indrifter för 
referenssalvor saknas. 
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Diagram 6.3 Sammanställning av procentuell indrift för de olika undersökningarna.  
 
*Notera: Det var egentligen 4 salvor med rörladdningar i konturen. En salva avvek i indrift från de övriga tre. 

Medelindriften för de tre uppgick till 3,58 m som motsvarar 94,1 % av salvans teoretiska längd. Den 
fjärde salvan visade en indrift innan skrotning på 4,01 m vilket motsvarar 105,5 % av teoretisk längd. 
Detta tyder på att fel uppstått vid inmätningen och därför tog vi bort denna salva. Indriften innan 
skrotning blir 97 % med den fjärde salvan inräknad vilket är samma som för den nya laddtrucken.  

 

Sammanställda värden visar på högst indrift före skrotning för salvor laddade med den nya 
laddtrucken. 
 
Indriften efter skrotning uppgick till 98 % för salvorna laddade med rör i konturen jämfört 
med 100 % för salvorna laddade med den nya laddtrucken.  
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6.2 Synliga halvpipor  
Uppskattning av kvarvarande halvpipor ger ett mått på hur skonsam sprängningen varit mot 
kvarstående berg. Resultaten baseras på den totala teoretiska längden halvpipor i väggarna 
och taket (tabell 2.2). 
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Diagram 6.4 Rådata, uppskattade halvpipor för salvor laddade med den nya laddtrucken. 

Medelvärdet innan skrotning: 32,2%. Medelvärdet efter skrotning: 22,5 %. 
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Diagram 6.5 Rådata, uppskattade halvpipor för salvor laddade med rörladdning i konturen. 

Medelvärdet innan skrotning: 25,6 %. Medelvärdet efter skrotning: 19,6 %. 
 
Diagram 6.4 och 6.5 visar på att en mindre andel halvpipor skrotas bort för salvor laddade 
med rör i konturen. I snitt skrotas ytterligare 10 % av halvpiporna bort för salvorna laddade 
med den nya laddtrucken jämfört med 6 % för salvorna laddade med rör i konturen. 
Underlaget är litet men en naturlig förklaring förutom att resultatet kan bero på vem som 
skrotar är förekomsten av smällberg. Homogent och sprött berg med höga spänningar kan ge 
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upphov till smällberg vilket också noterades vid några av områdena där den nya laddtrucken 
laddade (se bilaga 1.2 för observationer). När skrothammaren träffar sådana zoner kan också 
mängden berg som faller ut öka. Området kring infart 19 är som nämnts tidigare uppsprucket 
och spänningsbilden är förändrad på grund av den tidigare brytningen. Uppsprucket berg runt 
konturen gör att spänningarna lokalt blir lägre vilket minskar risken för smällberg och 
medföljande bergutfall. Den uppskattade skadezonen enligt ekvation 2.4 visar på en lite 
kortare radiell spricka för ett strängat hål med laddningskoncentrationen 0,5 kg/m jämfört 
med Ø 22 mm rörladdning. I teorin borde detta ge en större skadezon och mer bortskrotat 
berg för Ø 22 mm rörladdning. Att resultatet i själva verket visar på en mindre andel 
bortskrotade halvpipor för Ø 22 mm rörladdning stärker hypotesen om att smällberg kan ha 
inverkat på resultatet.  

6.2.1 Synliga halvpipor i normalt berg 
En riktig jämförelse borde vara att dela upp de uppföljda salvorna utifrån bergkvalité. 
Resultaten för SBT och SITT har inte uppdelats efter bergkvalité eftersom uppgifter om detta 
saknas. 
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Diagram 6.6  Andelen kvarvarande halvpipor innan skrotning för salvor laddade i normalt 

till bra berg (resultaten baseras på den totala teoretiska längden halvpipor i 
väggarna och taket). 

 
Vi kan konstatera: 

•  Att andelen kvarvarande halvpipor innan skrotning är störst för salvor laddade med 
den nya laddtrucken.  

•  Att referenssalvorna avviker från tidigare gjorda undersökningar. Detta kan bero på att 
underlaget är magert (endast 6 uppföljda salvor inom ett område). De tidigare 
undersökningarna har ett större underlag och resultatet utifrån SITT är ett genomsnitt 
från två skilda områden.  
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Diagram 6.7 Andelen kvarvarande halvpipor efter skrotning för salvor laddade i normalt till 

bra berg (resultaten baseras på den totala teoretiska längden halvpipor i 
väggarna och taket). 

 
Vi kan konstatera: 

•  Efter skrotning återfinns flest kvarvarande borrpipor för salvor laddade med den nya 
laddtrucken. Detta beror mest troligt på minskade skadezoner i kvarvarande berg. 
Andelen berg som skrotas ned är personberoende. Totalt laddades 16 salvor med den 
nya laddtrucken och skrotning genomfördes av tre olika personer vilket innebär att 
personberoendet reduceras.  

 

6.2.2 Synliga halvpipor i dåligt till normalt berg 
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Diagram 6.8 Andelen kvarvarande halvpipor innan skrotning för salvor laddade i dåligt 

berg (resultaten baseras på den totala teoretiska längden halvpipor i väggarna 
och taket). 

 
Vi kan konstatera: 

•  I dåligt till normalt berg återfinns mest synliga halvpipor innan skrotning för salvor 
laddad med den nya laddtrucken. Märk att en större andel halvpipor finns kvar i dåligt 
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berg än salvor laddade i normalt berg (nya laddtrucken). Detta kan bero på endast 3 
salvor följdes upp på ett område.  

•  Referens och rörladdning i konturen ger i stort samma resultat. Den mer tätborrade 
konturen i försökssalvorna (se figur 2.16 för borrplan, hålavståndet i konturen är 0,7 
m) ska helst laddas med en lägre laddningskoncentration än vad Ø 22 mm 
rörladdningar (0,42 kg/m) motsvarar. En fördel ur skadezonssynpunkt vore att ladda 
hålen med Ø 17 mm rör vilket förutom lägre laddningskoncentration ger en större 
frikoppling. Dessa Ø 17 mm rörladdningar fanns dock tyvärr inte att tillgå under tiden 
för försöken. Detta kan tyda på att även konturhålen för referenssalvorna kan innehålla 
en för stor laddningskoncentration eftersom att resultatet av andelen synliga halvpipor 
innan skrotning är nästan densamma för dem båda. Vid laddning med gamla 
laddtrucken är laddningskoncentrationen för strängen 0,6-0,7 kg/m. Längden på 
bottenladdningen regleras dock manuellt vilket är personberoende. 
Laddningskoncentrationen för ett konturhål enligt laddplan väg 32 är 0,5 kg/m.  
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Diagram 6.9 Andelen kvarvarande halvpipor efter skrotning för salvor laddade i dåligt berg 

(resultaten baseras på den totala teoretiska längden halvpipor i väggarna och 
taket). 

 
Vi kan konstatera: 

•  Att resultaten visar på att mest kvarvarande halvpipor efter skrotning återfinns för 
salvor laddade med nya laddtrucken.  

•  Rörladdning i konturen och referenssalvorna ger i stort samma resultat.  
 
Tabell 6.1 Sammanfattande tabell. Medelvärden kvarvarande halvpipor före och efter 

skrotning beroende av laddningsmetod och bergkvalité. 
Bergkvalitet: Normal, före 

skrotning 
Normal, efter 
skrotning 

Dålig – normal 
före skrotning 

Dålig – normal 
efter skrotning 

Nya 
laddtrucken 

31,5 % 22,4 % 36,5 % 23,3 % 

Referens 24,3 % 18,2 % 24,3 % 18,2 % 
Rörladdning - - 25,6 % 19,6 % 
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6.3 De kvarvarande halvpipornas placering  
Fullständiga salvor enligt bilaga 1.1 har sammanställts i tabell 6.10 för salvor laddade med 
den nya laddtrucken och salvor laddade med rör i konturen. Nu har en uppdelning gjorts där 
de uppmätta halvpipornas längder i väggarna har jämförts med den teoretiska längden 
halvpipor i väggarna. Samma sak har även gjorts för taket. Teoretiska halvpipslängder för 
salvorna, se bilaga 1.2. Alla salvor har sammanställts oberoende av geologiska förhållanden.  
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Diagram 6.10  Andelen kvarvarande halvpipor för tak respektive vägg. 
 
Vi kan konstatera: 

•  Att flest halvpipor återfinns i taket. Skillnaden är markant. Detta beror mest troligt på 
att de nedre konturhålen vid väggen laddas med en för stor laddningskoncentration 
som en följd av att marklinjen inte har någon strängningsfunktion, vilket däremot 
korglinjen har, jfr figur 3.2. 

 
•  Orsaken till att rörladdningsförsöken gav mycket lägre andel synliga halvpipor än 

salvor laddade med nya laddtrucken är svår att bedöma. En aspekt kan vara att den 
osäkerhet som gäller för strängning med den gamla laddtrucken medfört att 
hjälparhålen vid rörladdningsförsöken innehållt en för stor laddningskoncentration 
som då enligt ekvation 2.4 kan ge upp till 2,2 m långa radiella sprickor för ett fulladdat 
hål. Rören i konturen ger enligt samma ekvation 0,5 m långa sprickor in i berget. Om 
försättningen mellan kontur och hjälparhål antas vara 1 m, vilket är lite överdrivet i 
detta fall, kommer sprickorna från hjälparhålen nå 0,7 m längre in i kvarvarande berg 
än sprickorna initierade av konturhålen. Dessa sprickor som går in i strukturrikt berg 
borde öka risken för små utfall som har negativ inverkan på andelen synliga halvpipor.  
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6.4 Sektionering 
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Diagram 6.11  Rådata sektionering (sektioneringen avser hela ortlängder, laddningsmetoden 

för respektive ort framgår av diagrammet). Värden för över- resp. underberg 
finns i bilaga 5. 

 
För att en mer korrekt jämförelse mellan de olika testområdena skall kunna genomföras har 
tydligt avvikande sektioneringsresultat orsakade av t.ex. infarter, strossar och kurvor tagits 
bort. Ort 267/993 innehåller inga strossar eller kurvor (inga värden har därför inte plockats 
bort) och är driven med den gamla laddtrucken. De avvikande sektioneringsresultaten som 
tagits bort finns inom de inringade zonerna i diagram 6.11 ovan (ringarnas färg representerar 
punkternas färg). Exempel på avvikande resultat visas i figur 6.1 nedan, detta är en stross i 
mediaort 1070 N/S som är driven med den nya laddtrucken. 
 

  
Figur 6.1 Två på varandra följande inmätta ortprofiler i mediaort 1070 N/S. 
 
Sektioneringsresultatet ger en enhetlig ortprofil där över- och underberg kan beräknas utifrån 
teoretisk ortprofil.  
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Figur 6.2 Mediaort 1070 N/S som den såg ut vid sektioneringstillfället. Notera 

avvikelserna i mitten av orten (stross och infart).  
 
Första delen av infart 19 drevs med en normal borr- och laddplan. De salvor som följts upp i 
detta arbete har dock borrats med en ny borrplan (ortprofil 135) med tätborrad kontur och 
minskad försättning mellan hjälpar- och konturhål. Ortstorleken är mindre (5×5 m) jämfört 
med det normala tvärsnittet (7×5 m) mest på grund av att infarten endast skulle fungera som 
en utfart för det instängda borraggregatet. Även ortstabiliteten påverkas gynnsamt av ett 
mindre tvärsnitt. Den normala drivningen medförde på grund av de sämre bergförhållandena i 
området en stor mängd överberg i början vilket även diagram 6.11 visar. Resultatet visar 
sedan på en mindre mängd överberg efter att en speciell skonsam borr- och laddplan togs 
fram. Notera att området fortfarande är detsamma vilket ger jämförbara bergförhållanden. 
Överberget antar senare vissa toppar mest troligt på grund av de många slag som fanns på den 
högra sidan i slutet av drivningen. Överbergsresultatet är även mindre tillförlitligt vid kurvor, 
där överberget blir större p.g.a. att borraren måste strossa på höger sida (vid vänsterkurva) för 
att borraggregatet ska rymmas. Slutsatsen utifrån sektioneringen vad även figur 6.3 visar är att 
andelen överberg kan minskas med hjälp av en för berget skonsammare borr- och laddplan. 
 

  

Figur 6.3  Första bilden visar ortprofilen i början av infart 19/907 (3 m från första 
uppställningsplatsen). Andra bilden visar ortprofilen efter att en skonsam borr- 
och laddplan tagits fram (19 m från första uppställningsplatsen). Dessa två 
inskannade ortprofiler är godtyckligt utplockade och representerar den typiska 
ortprofilen för respektive laddplan. Diagram 6.11 visar en trend med mer 
överberg i början av drivningen av infart 19/907 vilket sedan övergår till en 
trend med en liten mängd överberg. Detta motverkar att resultatet beror på 
vilket avstånd från påhugget ortprofilen är inskannad.  
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Genomsnittlig mängd överberg beroende på laddningsmetod: 
•  Rörladdning, infart 19, gråberg (ortprofil 135), salvlängd 3,8 m 

Överberg: 3,5 m2/tvärsnitt  
Teoretisk ortarea: 23 m2 

Andel överberg: 15,3 %  
 

•  Gamla laddtrucken, referenssalvor, ort 267/993, malm (ortprofil 200), salvlängd 
3,8 m 
Överberg: 7,8 m2/tvärsnitt  
Teoretisk ortarea: 34,5 m2 
Andel överberg: 22,5 % 
 

•  Nya laddtrucken, mediaort 1070 N/S, gråberg (ortprofil 301), salvlängd 5 m 
Överberg: 5,4 m2/tvärsnitt  
Teoretisk ortarea: 39,25 m2 

Andel överberg: 13,7 % 
 
Observera att det inte bara är laddningsmetoden utan även ortprofil och bergtyp, malm eller 
gråberg, som skiljer de olika fallen åt. Det gör bedömningen av resultaten osäkrare. 

Överbergets betydelse: 

Mer överberg betyder främst ökade tillredningskostnader. Överberg i form av malm får man 
”betalt” för. Överberg i form av gråberg kostar pengar i ökade transportkostnader. Överberget 
tar även onödig kapacitet från uppfodringen. Det är svårt att beräkna merkostnaden för 
överberg. En grov uppskattning av bergvolymer kan dock genomföras: 

 
 - Inom LKAB:s gruva i Kiruna drivs ca 24300 ortmeter/år (Fjellborg, 2008). 
 - Rörladdning ger 3,5 m3/m överberg. 
 - Gamla laddtrucken ger 7,8 m3/m överberg. 

- Den gamla laddtrucken ger 104490 m3 mer överberg/år (125388 m3 löst berg 
med svällfaktorn 1,2). 

- Detta motsvarar 8957 extra lastbilslaster/år vilket motsvarar 25 extra vändor 
per dag (detta  gäller för lastbilen Volvo FH16 som tar ca 14 m3 löst berg i 
flaket). 
 

Vi kan konstatera: 
•  Att överberget kan minskas med en skonsam borr- och laddplan. 
•  En jämförelse är svår att göra mellan de olika laddningsmetoderna på grund av de 

olika förutsättningarna. Resultatet utifrån sektioneringen indikerar dock på att den nya 
laddtrucken ger en mindre mängd överberg än salvor laddade med den gamla 
laddtrucken. 
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6.5 Kontrollresultat från den nya laddtrucken 
För att verifiera att strängladdningsautomatiken i den nya laddtrucken stämmer i verkligheten 
har laddning i plexiglasrör och mätning av koppdensiteten genomförts. Resultaten från 
kontrollerna har därefter jämförts med de teoretiska värdena enligt den använda laddplanen. 

6.5.1 Laddning i plexiglasrör 
Test av simulerade takhål: 
Testet är genomfört i Ø 48 mm plexiglasrör. Vid laddning av ett takhål, enligt laddplan väg 32 
ska först en bottenladdning med längden 0,4 m och laddningskoncentration 2,2 kg/m 
appliceras. Pipladdningen ska innehålla en sträng som är 4,3 m lång med 
laddningskoncentrationen 0,5 kg/m. Avladdningen ska vara 0,3 m lång.  
 
Funktionskontroll, laddning av ett takhål genomfördes 08-05-07 (en provladdning).  
 
Tabell 6.2 Uppmätta vikter för plexiglasrören (takhål, väg 32). Rörlängd 0,5 m. 

Rör Rörvikt Uppmätt q (kg/m) 
Tom (g) Fylld (g) 

1 193 1046 1,710 
2 194 463 0,538 
3 193 458 0,530 
4 193 447 0,508 
5 192 454 0,524 
6 193 450 0,514 
7 194 454 0,520 
8 193 456 0,526 
9 192 448 0,512 

10 194 370 (halvfull, avladdning 0,3 m) 0,352 
 
Laddningskoncentrationen plottas mot djupsektionen (längden av varje rör).  
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Diagram 6.12  Laddningskoncentration (kg/m) plottad mot håldjupet för simulerat takhål 

enligt laddplan för väg 32. Ett test genomfördes.  
 
 
 



 

 42

Notera:       -     Verklig teoretisk laddningskoncentration för bottenladdningen = 2,2 kg/m i 0,4 m. 
- Diagrammet visar den ekvivalenta teoretiska laddningskoncentrationen = 1,86 kg/m 

för den första rörsektionen. Det är ett medelvärde av bottenladdningen och en 0,1 m 
lång sträng med laddningskoncentrationen 0,5 kg/m. 

- Teoretisk avladdning är 0,3 m. Den teoretiska laddningskoncentrationen är 0,5 kg/m 
för strängen. I diagrammet redovisas medelvärdet 0,2 kg/m för den sista rörsektionen. 

 
•  Den teoretiska mängden sprängämne för ett ”takhål” enligt laddplan väg 32 är 3030 g.  
 
•  Den verkliga mängden sprängämne uppmättes till 3115 g. 

Avvikelsen blir då 3,8 %. 
 

Testet av ”takhål” visade en sträng med små variationer mellan teoretisk och uppmätt 
laddningsmängd. Den verkliga bottenladdningen är lite kortare, ca 5 cm (figur 6.5), och väger 
mindre än den teoretiska. Den verkliga totala mängden sprängämne är nära den teoretiska 
mängden.  
 

 

 
Figur 6.5 Bild på bottenladdning (4 dm enligt laddplanen) i simulerat  takhål enligt laddplan 

för väg 32, rörets längd är 0,5 meter. Vikten 1046 g (bottenladdning) inkluderar 
rörets vikt 193 g. Notera att bottenladdningen inte är fullt 0,4 m lång. 

 

 
Figur 6.6 Bild på laddad sträng för ett ”takhål” laddad enligt laddplan för väg 32. 
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Test av fulladdat hål: 
Testet är genomfört i Ø 48 mm plexiglasrör. Vid laddning av ett fullt hål, laddplan väg 32 ska 
4,3 m laddas med en laddningskoncentration på 2,2 kg/m. Avladdningen är 0,7 m.  
 
Funktionskontroll, laddning av ett fulladdat hål genomfördes 08-05-07 (en provladdning).  
 
Tabell 6.3 Uppmätta vikter för plexiglasrören (fullt håll, väg 32) 

Rör Rörvikt Uppmätt q (kg/m) 
Tom (g) Fylld (g) 

1 193 1340 2,294 
2 193 1360 2,334 
3 193 1363 2,340 
4 193 1331 2,276 
5 192 1323 2,262 
6 194 1322 2,256 
7 194 1316 2,244 
8 192 1316 2,248 
9 193 816 (halvfull, avladdning 0,2 m) 1,246 

10 - (tom) 0 
 
Laddningskoncentrationen plottas mot djupsektionen (längden av varje rör). 
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Diagram 6.13 Laddningskoncentration (kg/m) plottad mot håldjupet för fulladdat hål enligt 

receptet väg 32. 
 
Notera:  - Teoretisk avladdning är 0,7 m. Den teoretiska laddningskoncentrationen är 2,2 kg/m för alla 

rör. I diagrammet redovisas medelvärdet 1,32 kg/m för den näst sista rörsektionen. 
 

•  Den teoretiska mängden sprängämne för ett fulladdat hål är i detta fall 9460 g. 
•  Den verkliga mängden sprängämne för samma hål är 9750 g. 

Avvikelsen blir då 3,1 %. 
 

Test av ett fulladdat hål visar på att verklig mängd sprängämne är något högre än den 
planerade.  
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Figur 6.7 Bild på fulladdade plexiglasrör. Nedersta röret visar också en del av 

avladdningen. Det fulladdade röret högst upp, rör 5 i tabell 6.2, väger 1323 g 
och inkluderar rörets vikt på 192 g. 

 
 
Test av hjälparhål: 
Testet är genomfört i Ø 48 mm plexiglasrör. Vid laddning av ett hjälparhål, laddplan väg 32 
ska först en bottenladdning med längden 0,5 m och laddningskoncentration 2,2 kg/m 
appliceras. Pipladdningen ska innehålla en sträng som är 4,2 m lång med 
laddningskoncentrationen 0,7 kg/m. Avladdningen ska vara 0,3 m lång.  
 
Funktionskontroll, laddning av ett hjälparhål genomfördes 08-05-07 (en provladdning).  
 
Tabell 6.4 Uppmätta vikter för plexiglasrören (hjälparhål, väg 32) 

Rör Rörvikt Uppmätt q (kg/m) 
Tom (g) Fylld (g) 

1 194 1264 2,140 
2 193 585 0,784 
3 194 513 0,638 
4 192 554 0,724 
5 193 556 0,726 
6 194 566 0,744 
7 192 540 0,696 
8 193 591 0,796 
9 193 500 0,614 

10 193 403 (halvfull, avladdning 0,3 m) 0,420 
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Laddningskoncentrationen plottas mot djupsektionen (längden av varje rör). 
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Diagram 6.14  Laddningskoncentration (kg/m) plottad mot håldjupet för hjälparhål enligt 

laddplan för väg 32. 
 
Notera:  - Teoretisk avladdning är 0,3 m. Den teoretiska laddningskoncentrationen är 0,7 kg/m för   

strängen. I diagrammet redovisas medelvärdet 0,28 kg/m för den sista rörsektionen. 
 

•  Den teoretiska mängden sprängämne för ett ”hjälparhål” är i detta fall 4040 g. 
•  Den verkliga mängden sprängämne för samma hål är 4141 g.  

Avvikelsen blir då 2,5 %. 
 
Simulering av ett hjälparhål i plexiglasrör visar på att verklig mängd sprängämne stämmer väl 
överens med den planerade.  
 

 

 
Figur 6.8 Bild på strängladdning av ett ”hjälparhål” i plexiglasrör. 
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6.5.2 Koppdensitetsmätning 
Två tester av koppdensiteten har genomförts. Båda testerna genomfördes 08-05-07 i samband 
med provladdningen i plexiglasrör.  
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Diagram 6.15 Resultat från två gasningsförsök. 

 
Detta försök visar hur gasningsprocessen fortlöper med tiden, den teoretiska slutdensiteten är  
1,1 kg/dm3 (en normal variation är ca ± 10 %). Efter 70 min avbröts testet och första koppen 
visade en densitet på 1,22 kg/dm3 och andra koppen 1,16 kg/dm3. Gasningsprocessen hade 
inte riktigt slutat vilket tyder på att densiteten kommer att sjunka ytterligare något. Test 1) har 
en utplanad kurva där densiteten är nära slutvärdet. Test 2) har inte samma utplanande kurva. 
En osäkerhet kring slutdensiteten finns därför i test 2). Testerna visar att de båda densiteterna 
ligger nära ramen för de naturliga variationerna.  
 
Det finns en skillnad i förväntad sprängämnesdensitet i ett borrhål än om laddningen utförts i 
en kopp. I en kopp kan sprängämnet svälla obehindrat vilket leder till en lägre densitet. Den 
simulerade laddingen i plexiglasrör enligt kapitel 6.5.1 ger densiteten hos sprängämnet inuti 
röret. Ett medelvärde beräknas på de 8 första rören (motsvarar 4 m): 
 

•  332 1024,7 mlrlAV −⋅=⋅⋅=⋅= π  
•  m = 1340+1360+1363+1331+1323+1322+1316+1316 - (8×193) = 9127 g 
•  ρ = m/V = 1,26 kg/dm3 

 
Resultatet visar som väntat på en högre densitet i borrhålet än koppdensiteten, med en 
skillnad på 3,3 %. 
 

Test 1) Test 2) 
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6.6 VoD-test 
Försöket utfördes i ett fulladdat, 3,8 m långt, Ø 64 mm öppningshål. Salvan var borrad i ort 
95 på block 9/792. Mätningarna genomfördes 08-05-12. Hålet har tändintervallet 0 och 
detonerar först i salvan. Mätkabelns resistans var 10,8 Ω/m.  

 

 
Diagram 6.16 Resultat från detonationshastighetsmätning. Detonationen avtar efter ca 3,2 m. 

Detta beror på avladdningen, ca 0,6 m. 
 

 
•  Resultatet 4750 m/s visar att 

detonationshastigheten är den förväntade. 
Kimulux SS ska enligt Kimit AB ha en 
detonationshastighet på ungefär 4800 m/s. 
Variationer förekommer dock alltid.  

 
•  Efter att salvan initierats av el-tändkapseln tar 

det drygt 29 ms till det att primern/laddningen i 
borrhålet detonerar. Hålet initierades med en 
icke elektrisk sprängkapsel med nominell tid 
25ms (Avvikelsen på 4 ms är en normal 
spridning för en icke elektrisk sprängkapsel 
med 25 ms intervallnummer). 

            Figur 6.9 VoD-mätinstrument. 
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7 Diskussion och slutsats 

7.1 Diskussion 
Indrifter 

Orsaken till att indrifterna för försöken med rörladdningar i konturen (infart 19/907 och ort 
25/993) inte är lika höga som för den nya laddtrucken tros vara att laddplanen inte följts till 
fullo. Konturhålen är inspända i hålbotten och försättningen ökar med ökat håldjup p.g.a. 
stickning. Av denna anledning bör konturhål laddas med en bottenladdning. Avsaknaden av 
denna medför att rörladdningarna inte orkar lossgöra de mest inspända delarna av hålet vilket 
resulterar i att en del av konturhålen kvarstår efter sprängning. Vid drivningen av infart 
19/907 observerades detta vid alla fyra salvor där den konkava gaveln vittnade om att 
öppningen och stora delar av hjälparraden gått hela vägen in men att några dm av konturhålen 
närmast gaveln fanns kvar.  
 
Indriften kopplad till bergförhållandena är en annan aspekt som man måste ta hänsyn till i 
denna jämförelse. Drivningen av nya infarten till block 19 skedde i lite sämre berg med 
mycket strukturer. Särskilt noterades extra slagigt berg på den högra sidan och det kan i sin 
tur ha påverkat att denna också släpade efter vid drivningen. Man kan tänka sig att se över 
borrplanen men först borde man ladda enligt tänkt laddplan med tillhörande bottenladdning. 
Sticker man inte konturhålen som det är tänkt kommer resultatet att bli en avvikande 
tunnelarea där tidsödande efterjusteringar måste genomföras.  
 
Betydelsen av strängade hjälparhål 

Vid laddning med den nya laddtrucken är det viktigt att rätt laddplan väljs beroende på vilken 
borrplan som använts. Om laddplanen för väg 32 används för en salva som inte är borrad efter 
de sämre bergegenskaperna kommer den klenare laddningen i hjälparhålen öka risken för 
omskjutningar. Skadezonsmodellen enligt Ouchterlony (1997) ger för ett fulladdat hål med 
Kimulux SS en radiell spricklängd på 2,2 m i gråberg (se tabell 5.1). Om försättningen sätts 
till 1,0 m mellan konturhål och hjälparhål kommer alltså sprickorna nå 1,2 m in i kvarvarande 
berg. Resultatet utifrån beräkningarna på ett strängat konturhål enligt laddplan väg 32 ger en 
uppskattad längd på sprickorna till 0,34 m. Skadorna i kvarvarande berg kommer alltså att bli 
större p.g.a. de fulladdade hjälparhålen. Maximal längd på sprickorna från hjälparna får vara 
ungefär 1,3 m för att inte överskrida spricklängden från konturhålen. Detta innebär enligt 
formlerna i avsnitt 2.6 och kapitel 5 en frikoppling (f) på 0,8 vilket motsvarar 
laddningskoncentrationen 1,3 kg/m. Enligt laddplanen för väg 32 innehåller strängen i 
hjälparen en laddningskoncentration på 0,7 kg/m. 
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Figur 7.1 Schematisk bild över sprickor orsakade av konturhål respektive hjälparhål. 

Sprickorna orsakade av hjälparhålen ska inte överskrida sprickorna orsakade av 
konturhålen.  

 
Kontroll av laddning 

Laddningen i plexiglasrör visade att bottenladdningen som den nya laddtrucken applicerar i 
ett takhål enligt laddplan väg 32 är något kortare (har även en lägre vikt) än teoretisk 
bottenladdning. Den uppmätta laddningskoncentrationen uppgår till 2,0 kg/m. Den teoretiska 
laddningskoncentrationen är 2,2 kg/m. Dessa värden bygger dock bara på ett försök. Vid 
uppföljningsarbetet noterades på tre ställen att takhål fanns kvar närmast gaveln. Djupet på 
hålen mättes aldrig men uppskattades till några dm. Om detta har något samband med en 
mindre bottenladdning än planerat kan inte vi svara på men det kan vara ett område för 
fortsatta undersökningar. 
 

Sektionering 

Sektioneringen indikerar på mindre andel överberg för salvor laddade med den nya 
laddtrucken jämfört med en ort laddad med den gamla laddtrucken. Sektioneringen visar hur 
drivningen har fungerat vilket förutom laddning inkluderar borrning, skrotning och 
bergförhållanden. På grund av detta kan inte resultatet från sektioneringen enbart kopplas 
samman med laddningsförfarandet. Sammantaget verkar resultaten från sektioneringen 
stämma överens med slutsatsen att den nya laddtrucken fungerar bättre med tanke på 
minskade skador på kvarvarande berg. Detta jämfört med den gamla laddtrucken. 
Sektioneringen är utförd i malm för den gamla laddtrucken och i gråberg för den nya 
laddtrucken vilket som nämnts ökar osäkerheten i analysen av resultaten. 
 

Framtida drivning av öppningsområden 

Det hade varit intressant att se vad den nya laddtrucken skulle kunna åstadkomma vid 
öppningsområdena med de spetsiga pelarna. En speciell borr- och laddplan som används vid 
dessa områden kan vara en rationell och bra metod för skonsam sprängning av öppningsorten 
inklusive genomslaget för att bibehålla teoretisk ortprofil. 
 
Tanken innan arbetet startade var att titta på alternativa metoder till att på ett skonsamt sätt 
driva öppningsorten med tillhörande spetsig pelare. Vi hade även som mål att titta på ett 
genomslag från en tvärort till en öppningsort. Slätsprängning med rörladdning i konturen och 
förspräckning var aktuella för försök: 
 

Spricka orsakad av 
hjälparhål 

Spricka orsakad av 
konturhål 

Hjälparhål 
(orange) 

Konturhål 
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•  Spetsig pelare: öppningsorten 267.2, block 25/993 låg bra till i tiden för 
rörladdningsförsök i konturen. Störningar i form av grottor i berget orsakade dock 
många omskjutningar. Försök har ej kunnat genomföras. 

•  Genomslag: ort 265 i samma block avslutas med ett genomslag. Denna skulle 
slätsprängas med rörladdningar i konturen. På grund av störningar erhölls inget 
resultat. 

 
Slangladdningar (avsnitt 2.7.3) tillsammans med tillhörande bottenladdning är något vi tror 
skulle kunna vara ett rationellt och bra alternativ till strängladdning, speciellt vid vattenfyllda 
hål. Vattnet ger fortfarande en ökad skadezon men risken för att strängen ska spolas bort 
och/eller skjuvas av minskar. Slangladdningarna kan även skapa förutsättningar för skonsam 
kontursprängning i utsatta områden med en väl kontrollerad laddningskoncentration, 
exempelvis öppningsområden. Med dessa laddningar slipper laddaren själv applicera 
bottenladdningen vilket är en tidskrävande process vid rörladdning. En nackdel kan möjligtvis 
vara problem vid laddning av trasiga hål. Då rörladdningar, med en mindre diameter än 
slangladdningens bottenladdning, kan vara svåra att föra in i trasiga eller skadade hål torde 
det bli än ett än mer kritiskt moment för slangladdningarna. Detta kan vara ett 
laddningsförfarande att undersöka närmare. 
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7.2 Slutsatser 
 

•  Salvor laddade med den nya laddtrucken ger fina konturer i jämförelse med 
referenssalvorna. Indriften är i snitt 97 % av den teoretiska salvlängden 5 m. 

 
•  Hjälparhålen måste laddas med en reducerad laddningskoncentration för att 

skadezonen orsakade av dessa inte ska överskrida skadezonen orsakad av konturhålen. 
 

•  Andelen överberg kan begränsas med en speciell borr- och laddplan. 
 

•  Vid laddning med rör i konturen bör en bottenladdning användas. Detta för att erhålla 
en jämn indrift.  

 

7.3 Rekommendationer  
 

•  Vid laddning med den nya generationens laddtruck bör man utnyttja styr- och 
reglersystemet i den övre korglinjen för att reglera laddningskoncentrationen i 
hjälparhålen, takhålen samt vägghålen.  

 
•  Laddningen måste utföras enligt anpassad borr- och laddplan.  

 
•  Att skonsamt driva öppningsorten och på samma gång bespara den spetsiga pelaren 

tror vi är möjligt vid laddning med den nya generationens laddtruck. Detta med en 
anpassad borr- och laddplan. Vidare uppföljningar rekommenderas. 
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Bilaga 1.1 Rådata från uppföljning av halvpipor. Obs! resultat i () används ej i beräkningar. 

 
Rött: Dåligt till normalt berg. 
Grönt: Normalt till bra berg. 
 

 
 
 
 
 
 

Rörladdning Teoretisk Längd halvpipor före skrotning  Längd halvpipor efter skrotning 

Block Ort Datum 
Längd 

(m) 
Vä 

vägg Tak 
Hö 

vägg 
Meter 

synliga 
% 

Kvar 
Vä 

vägg Tak 
Hö 

vägg 
Meter 

synliga 
% 

Kvar 
% 

Bortskrotat 

19/907 Inf 08-04-02 57,0 0,0 13,0 0,0 13,0 22,8 0,0 7,0 0,0 7,0 12,3 10,5 

19/907 Inf 08-04-04 (57,0) - - - - - (3,0) (4,5) (5,0) (12,5) (21,9) - 

19/907 Inf 08-04-05 57,0 1,5 14,5 0,0 16,0 28,1 0,0 7,0 0,0 7,0 12,3 15,8 

19/907 Inf 08-04-07 57,0 0,0 8,5 0,0 8,5 14,9 0,0 8,5 0,0 8,5 14,9 0,0 

19/907 inf 08-04-08 57,0 3,0 8,5 0,0 11,5 20,2 3,0 8,5 0,0 11,5 20,2 0,0 

25/993 267 08-04-21 68,4 0,5 19,5 7,0 27,0 39,5 0,5 17,5 6,0 24,0 35,1 4,4 

Totalt   296,4 5,0 64,0 7,0 76,0 25,6 3,5 48,5 6,0 58,0 19,6 6,1 

Ny laddtruck Teoretisk Längd halvpipor före skrotning Längd halvpipor efter skrotning 

Ort 
Datum 
(2008) 

Längd 
(m) 

Vä 
vägg Tak 

Hö 
vägg 

Meter 
synliga % Kvar 

Vä 
vägg Tak 

Hö 
vägg 

Meter 
synliga 

% 
Kvar 

% 
Bortskrotat 

1070N 04-10 80,0 2,5 11,0 0,0 13,5 16,9 1,5 5,8 0,0 7,3 9,1 7,8 

1070N 04-18 80,0 0,0 28,0 0,0 28,0 35,0 0,0 18,2 0,0 18,2 22,8 12,3 

1070N 04-24 80,0 3,0 20,3 0,0 23,3 29,1 3,0 11,0 0,0 14,0 17,5 11,6 

1070S 04-10 80,0 0,0 13,6 3,0 16,6 20,8 0,0 9,0 1,0 10,0 12,5 8,3 

1070S 04-14 80,0 0,0 28,5 4,0 32,5 40,6 0,0 20,3 0,0 20,3 25,3 15,3 

1070S 04-18 (80,0) (2,8) (22,8) (0,0) (25,5) (31,9) - - - - - - 

1070S 04-24 80,0 1,0 22,0 2,5 25,5 31,9 1,0 19,0 2,0 22,0 27,5 4,4 

Media800   04-10 70,0 1,0 17,5 7,0 25,5 36,4 0,0 7,8 5,0 12,8 18,2 18,1 

Media800 04-25 (70,0) (3,5) (19,5) (5,0) (28,0) (40,0) - - - - - - 

sch 302 04-16 65,0 4,5 20,0 0,0 24,5 37,7 2,0 13,5 0,0 15,5 23,8 13,8 

sch 263 04-22 65,0 10,0 10,3 2,6 22,9 35,2 7,0 8,7 2,5 18,2 28,0 7,2 

25T 04-16 (65,0) (2,0) (19,5) (4,5) (26,0) (40,0) - - - - - - 

U-ort 805 04-09 80,0 3,5 20,5 0,0 24,0 30,0 3,5 14,5 0,0 18,0 22,5 7,5 

U-ort 805 04-14 80,0 2,0 23,0 4,0 29,0 36,3 0,5 18,5 2,0 21,0 26,3 10,0 

U-ort 805 04-21 80,0 0,5 10,0 4,0 14,5 18,1 0,5 3,5 2,0 6,0 7,5 10,6 

U-ort 805 04-22 80,0 2,5 12,0 0,0 14,5 18,1 2,0 6,7 0,0 8,7 10,9 7,3 

U-ort 805 04-28 (80,0) (0,0) (22,0) (0,0) (22,0) (27,5) - - - - - - 

U-ort 805 04-30 80,0 1,0 33,0 0,3 34,3 42,9 1,0 27,3 0,3 28,6 35,8 7,1 

U-ort 805 04-31 80,0 0,0 35,0 5,0 40,0 50,0 0,0 23,5 4,5 28,0 35,0 15,0 

U-ort Norr 04-09 80,0 0,3 22,0 3,3 25,6 31,9 0,0 15,0 2,5 17,5 21,9 10,1 

U-ort Norr 04-14 80,0 2,8 28,5 1,0 32,3 40,3 1,8 23,3 0,0 25,1 31,3 9,0 

U-ort Norr 04-17 80,0 3,5 24,0 0,0 27,5 34,3 3,5 21,3 0,0 24,8 30,9 3,4 

U-ort Norr 04-23 80,0 0,0 22,3 0,0 22,3 27,8 0,0 17,0 0,0 17,0 21,3 6,6 

U-ort Norr 05-02 (80,0) - - - - - (6,5) (18,0) (0,5) (25,0) (31,3) 7,8 

Totalt  1480 38,1 401,5 36,7 476,3 32,2 27,3 283,9 21,8 333 22,5 9,7 
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Bilaga 1.2 Rådata från uppföljning av halvpipor. Obs! Ofullständiga salvor ej i resultat. 
 
Förtydligande tabell, fullständiga salvor 

Ort Datum Ortprofil Salvlängd Teoretisk 
längd 

halvpipor 
(m) 

Indrift 
innan 

skrotning 
(m) 

Noteringar 

Rörladdning: 

Inf 
19/907 

08-04-02 135 3,8 57,0 - 
Öppning i botten, konkav 
gavel (kvar i takkontur). 
Många slag höger sida. 

Inf 
19/907 

08-04-04 135 3,8 57,0 - 
Lite bättre berg. Konkav 
gavel. 

Inf 
19/907 

08-04-05 135 3,8 57,0 3,77 
Öppning gått bra, konkav 
gavel. Uppsprucket berg runt 
kontur. 

Inf 
19/907 

08-04-07 135 3,8 57,0 3,66 
Fint tak. Slagigt berg höger 
sida. Finare jämnare vänster 
sida. Relativt jämn salva. 

Inf 
19/907 

08-04-08 135 3,8 57,0 4,01 
Kvar i vänster övre hörn, 
p.g.a. ett slag. Mkt bortskrotat 
höger sida. 

25/993 08-04-21 200_SK 3,8 68,4 3,30 Jämn kontur, konkav gavel. 
Medel   3,8  3,58 3 värden utom 4,01 m,   
Medel   3,8  3,69 4 värden 

Referens   Teoretisk Längd halvpipor före skrotning Längd halvpipor efter skrotning 

Block Ort 
Datum 
(2008) 

Längd 
(m) 

Vä 
vägg Tak 

Hö 
vägg 

Meter 
synliga % Kvar 

Vä 
vägg Tak 

Hö 
vägg 

Meter 
synliga 

% 
Kvar 

% 
Bortskrotat 

19/907  inf19 04-09 57,0 3,0 17,0 0,0 20,0 35,1 2,5 13,3 0,0 15,8 27,7 7,4 

 19/907 inf19 04-10 57,0 0,0 15,5 1,5 17,0 29,8 0,0 9,3 0,0 9,3 16,3 13,5 

16/963 145 04-11 (70,0) (0,0) (10,0) (0,0) (10,0) (14,3) - - - - - - 

9/767 87 04-30 53,2 3,0 12,2 2,0 17,2 32,3 3,0 12,2 2,0 17,2 32,3 0,0 

9/767 94 04-30 (53,2) (0,0) (7,5) (4,0) (11,5) (21,6) - - - - - - 

9/767 97 04-30 (53,2) (0,0) (15,6) (4,0) (19,6) (36,8) - -   - - - 

37/964 379 04-29 53,2 0,0 12,6 0,0 12,6 23,7 0,0 9,5 0,0 9,5 17,9 5,8 

9/792 93 04-28 53,2 0,0 7,0 0,0 7,0 13,2 0,0 4,5 0,0 4,5 8,5 4,7 

9/792 98 04-28 53,2 0,0 5,5 0,0 5,5 10,3 0,0 3,1 0,0 3,1 5,8 4,5 

Totalt   326,8 6,0 69,8 3,5 79,3 24,2 5,5 51,9 2 59,4 18,3 6,1 
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Ort Datum Ortprofil Salvlängd Teoretisk 

längd 
halvpipor 

(m) 

Indrift 
innan 

skrotning 
(m) 

Noteringar 

Nya laddtrucken 

1070N 08-04-10 301 5,0 80,0 5,00 
Jämn och fin gavel och kontur. 
Smällberg. 

1070N 08-04-18 301 5,0 80,0 5,00 
Fin gavel och kontur. 
Smällberg. 

1070N 08-04-24 301 5,0 80,0 - Mkt slätt tak. Gavel ok.  

1070S 08-04-10 301 5,0 80,0 4,75 
Jämn, fin gavel och kontur. 
Uppsprucket berg. Smällberg. 

1070S 08-04-14 301 5,0 80,0 4,72 
Mycket jämn och fin gavel. 
Smällberg. 

1070S 08-04-18 301 5,0 80,0 4,97 Fin gavel och kontur. 

1070S 08-04-24 301 5,0 80,0 - Mkt slätt tak. Fint resultat. 
Smällberg. 

Media 
800 

08-04-10 302 5,0 70,0 - Jämn och fin gavel och kontur. 

Media 
800 

08-04-25 302 5,0 70,0 - Fin kontur, lite ojämn gavel. 

sch 302 08-04-16 119 5,0 65,0 - 
Jämn gavel och kontur. 
Uppsprucket berg. 

sch 263 08-04-22 119 5,0 65,0 - Uppsprucket grovt berg. 
25T 08-04-16 119 5,0 80,0 - Jämn gavel. Uppsprucket berg. 

U-ort 805 08-04-09 124 5,0 80,0 - Jämn kontur och gavel. 

U-ort 805 08-04-14 124 5,0 80,0 - 
Slag längst ner i väggarna, 
något dålig indrift av takhålen. 
Jämn kontur. 

U-ort 805 08-04-21 124 5,0 80,0 - Uppsprucket berg, jämn 
gavel/kontur. 

U-ort 805 08-04-22 124 5,0 80,0 4,80 
Uppsprucket/blockigt berg. 
Jämn gavel, mindre jämn 
kontur. 

U-ort 805 08-04-28 124 5,0 80,0 4,80 Mycket jämn gavel/kontur. 

U-ort 805 08-04-30 124 5,0 80,0 4,92 Jämn gavel och mycket jämn 
och fin kontur. 

U-ort 805 08-04-31 124 5,0 80,0 - 
Jämn gavel och mycket jämn 
och fin kontur. 

U-ort 
Norr 

08-04-09 124 5,0 80,0 4,92 Jämn kontur och gavel 

U-ort 
Norr 

08-04-14 124 5,0 80,0 4,55 
Något dålig indrift av takhålen, 
jämn kontur/gavel. 

U-ort 
Norr 

08-04-17 124 5,0 80,0 - 
Slag längst ner i väggarna, 
något dålig indrift av takhålen. 
Jämn gavel. 

U-ort 
Norr 08-04-23 124 5,0 80,0 - 

Ojämna väggar, mycket jämn 
kontur/gavel. 

U-ort 
Norr 08-05-02 124 5,0 80,0 - Mkt jämn gavel och kontur 

Medel   5,0  4,84 10 värden 
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Ort Datum Ortprofil Salvlängd Teoretisk 

längd 
halvpipor 

(m) 

Indrift 
innan 

skrotning 
(m) 

Noteringar 

Referens 
Inf 

19/907 
08-04-09 135 3,8 57,0 - 

Öppning gått bra. Höger sida 
släpar (kurva). Dåligt berg.  

Inf 
19/907 

08-04-10 135 3,8 57,0 - 
Öppning bra. Slagigt berg 
höger sida. Ojämn gavel p.g.a. 
kurva. 

145/963 08-04-11 200 5,0 70,0 - 
Jämn gavel och kontur 
(malm). 

145/963 08-04-11 200 5,0 70,0 - 
Jämn gavel och kontur 
(malm). 

87/767 08-04-30 200 3,8 53,2 - Gavel och kontur ok (malm). 

94/767 08-04-30 200 3,8 53,2 - 
Jämn gavel. Kontur ok. Blött 
(malm). 

97/767 08-04-30 200 3,8 53,2 - 
Blött. Jämn gavel, fin kontur 
(malm). 

379/964 08-04-29 200 3,8 53,2 - Gavel, kontur ok (malm). 

93/792 08-04-28 200 3,8 53,2 - 
Storblockigt gråberg. Ojämn 
kontur. Jämn gavel. 

98/792 08-04-28 200 3,8 53,2 - 
Jämn och fin gavel. Blockigt 
berg. Ganska jämn kontur. 
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Bilaga 2.1 Mall för uppföljning av salvor med tillhörande ortprofil. Mediaort 1070 N/S 
samt standardsalvor. 

 

 
Ortprofil 301 med tillhörande uppföljningsmall.  

 

                             
      Ortprofil 200, standard för tvärortar.
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Bilaga 2.2 Ortprofiler. Mediaort 800 samt schaktort. 
 

                                      
Ortprofil 302 för mediaort 800. 

 

 
Ortprofil 119 för schaktort. 
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Bilaga 3.1   Utdrag från gruvkartor.  

 
Nya infart 19 (streckade orten) 

 
 
 

 
Media 800 
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Bilaga 3.2 Utdrag från gruvkartor, Mediaort. 

Väg 28 

1070 
Norr 

1070 
Söder 

Layout över framtida media 1070 
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Bilaga 4 Exempel på en inskannad tunnelprofil jämfört med tänkt ortdesign. 
 
 
 
 
 
 

 
 Mediaort 1070 
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Bilaga 5  Sektioneringsresultat. Avståndet mellan varje sektion är 1 m. Obs! resultat i () 
används ej i medelvärdesberäkningar. 

Nya laddtrucken  
(mediaort 1070) 

Rörladdning i konturen 
(infart 19/907) 

Referensort (ort 267/993) 

Överberg 
(m2) 

Underberg 
(m2) 

Överberg 
(m2) 

Underberg 
(m2) 

Överberg 
(m2) 

Underberg 
(m2) 

6,560 -0,082 5,916 -3,279 4,985 -0,687 
7,595 -0,056 9,347 -3,018 5,418 -0,231 
5,168 -0,036 8,364 -2,595 5,909 -0,126 
4,339 -0,105 6,697 -2,054 5,537 -0,137 
5,480 -0,123 6,343 -2,039 5,686 -0,298 
6,376 -0,127 5,700 -2,085 7,837 0 
6,191 -0,160 6,224 -2,140 9,522 -0,003 
4,893 -0,201 7,180 -2,127 7,819 -0,004 
3,759 -0,247 6,257 -2,032 6,775 -0,036 
4,491 -0,271 4,855 -1,879 7,123 0 
3,746 -0,233 5,900 -1,699 8,505 0 
2,547 -0,781 7,240 -1,524 7,797 0 
1,651 -1,666 6,162 -1,322 9,602 0 
2,591 -1,402 2,554 -1,119 9,631 0 
2,875 -1,236 1,069 -1,687 8,218 0 
3,481 -1,150 0,942 -1,701 7,657 0 
2,680 -0,959 1,208 -1,908 8,443 0 
2,683 -1,067 1,355 -1,490 7,925 -0,008 
5,537 -0,323 0,891 -1,429 7,161 0 
6,167 -0,321 0,459 -1,828 7,482 0 
4,704 -0,451 0,156 -2,149 8,455 -0,005 
4,381 -1,327 0,220 -2,171 7,982 -0,119 
4,664 -1,933 0,178 -2,459 7,370 -0,022 
5,459 -1,241 0,067 -2,114 8,186 -0,018 
6,497 -0,794 0,133 -1,998 9,480 -0,012 
6,034 -1,070 0,216 -1,905 6,809 -0,064 
6,764 -1,515 0,207 -2,431 6,007 -0,047 
8,251 -1,158 0,197 -2,602 7,417 -0,035 
8,681 -0,153 0,165 -2,437 8,395 -0,011 
8,024 -0,115 0,040 -3,338 5,426 -0,020 
7,619 -0,981 0,162 -2,326 6,520 -0,019 
7,219 -1,860 1,184 -1,653 7,969 -0,008 

(10,771) (-2,552) 2,423 -1,288 7,649 -0,004 
(12,288) (-3,311) 1,644 -1,284 6,370 -0,019 
(17,528) (-2,080) 1,858 -1,139 6,466 -0,003 
(13,033) (-1,117) 3,003 -0,821 6,526 -0,028 
(8,515) (-1,722) 2,162 -0,599 6,802 0 

(10,108) (-1,675) 1,327 -0,715 8,714 -0,043 
(8,233) (-4,658) 1,564 -0,418 12,052 -0,005 

(11,135) (-8,225) 1,791 -0,301 12,206 0 
(11,829) (-1,835) 1,847 -0,301 11,248 0 

7,150 -1,333 2,963 -0,096 8,951 -0,962 
4,296 -0,755 2,711 -0,053 
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Nya laddtrucken  
(mediaort 1070) 

Rörladdning i konturen 
(infart 19/907) 

Överberg 
(m2) 

Underberg 
(m2) 

Överberg 
(m2) 

Underberg 
(m2) 

4,995 -0,078 4,517 -0,234 
8,458 -0,011 7,758 -0,482 
8,957 -0,135 7,859 -0,132 
9,424 -0,068 (14,511) (-0,342) 
6,367 -0,422 (17,067) (-0,118) 
8,381 -0,020 (11,917) (-0,372) 
6,058 -0,464 5,403 -0,778 
3,439 -1,112 3,201 -1,151 
3,314 -1,036 4,503 -0,701 
6,187 -0,220 4,942 -1,422 
5,325 -0,257 3,435 -1,547 
8,680 -0,254 1,997 -1,958 
4,367 -0,708 1,966 -2,118 
5,748 -0,756 2,154 -2,537 
7,291 -0,717 2,029 -2,696 
6,227 -0,522 2,968 -2,350 
5,464 -0,634 4,017 -2,456 
3,640 -0,702 4,327 -3,365 
3,263 -0,685 4,851 -3,598 
4,068 -0,739 6,013 -3,437 
5,092 -0,791 6,809 -3,270 
3,163 -0,878 6,665 -4,084 
3,178 -1,084 (10,815) (-1,481) 
3,174 -1,015 (3,910) (-1,539) 
3,545 -1,128 (2,270) (-1,733) 
3,760 -1,158 (4,519) (-1,577) 
2,741 -1,507 (6,595) (-1,552) 
3,297 -1,224 (9,597) (-1,544) 
4,195 -1,514 7,835 -2,036 
4,837 -1,559 7,223 -2,228 
6,019 -1,628 6,294 -2,042 
4,141 -1,453 5,766 -1,898 
5,520 -1,202 2,901 -2,847 
6,155 -1,140 
7,275 -1,155 
7,611 -1,172 
5,355 -1,259 
6,537 -1,328 
6,995 -1,258 
6,624 -1,383 
6,095 -1,537 

  
Medelvärden (m2): 

5,38 -0,82 3,53 -1,83 7,76 -0,07 
13,7% 2,1% 15,3% 7,9% 22,5% 0,2% 


