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 Sammanfattning 
Utredningen och uppföljningen av detta examensarbete är genomfört i Aitiks dagbrottsgruva i 

Gällivare kommun. Tiden för fältarbete och rapportskrivning innefattar månaderna april t.o.m. 

maj 2011. Detta examensarbete är ett litet pilotprojekt till det pågående Vinnova-projektet;  

”Förbättrat sprängresultat med exakt initiering”, där Swebrec, Boliden Mineral AB och 

LKAB deltar i.  

 

Dagbrottsgruvan Aitik i Gällivare kommun är en av Europas största koppargruvor. Stora 

investeringar har nyligen utförts där ett nytt anrikningsverk har byggts och ett nytt 

närliggande dagbrott, söder om det befintliga, i Salmijärvi har tagits i bruk. Som en följd av 

detta ökas produktionen successivt och brytning sker i allt större omfattning. Detta medför att 

kraven ökar på en mer effektiv sprängning med en mindre tidsåtgång till hanteringen av för 

processen opassande stenar (skut). Enligt Aitikgruvans definitionen av ett skut räknas en  

sten > 1m
3
. 

  

Huvudsyftet med examensarbetet är att utreda resultatet av fragmenteringen med användning 

av elektroniskt programmerbara sprängkapslar i produktionssprängningen. Detta för att 

Aitikgruvan vill ha resultat på om vilka produktionsmässiga fördelar som kan fås. Med 

resultat menas framförallt om man kan identifiera en minskning av den för processen 

opassande stenstorleken (skut). För att sedan kunna jämföra detta resultat har även 

uppföljning av en vanlig standardsalva genomförts (referenssalva). Denna salva var laddad 

med NONEL UNIDET-sprängkapslar med enhetlig fördröjning, men i övrigt samma 

parametrar.  

Studien åskådliggör att fragmenteringen blev onormalt grov i testsalvan jämfört med en 

normal salva i Aitik. Antalet skut ökade med 55 % jämfört med referenssalvan vid samma 

teoretiska volym berg. Ingen större skillnad i lastbarhet påvisades mellan salvorna. 

Bergtruckarnas medelkapacitet och medelbränsleförbrukning per ton malm var lägre i 

testsalvan. Grävmaskinernas medellasttid/ton malm var högre i testsalvan. Markvibrationerna 

minskade markant med användningen av elektroniska sprängkapslar. 

Vid framtida liknande tester bör ett stort beaktande tas till att göra alla produktionsarbetare 

informerade på testet, eftersom detta berör en så stor del av produktionen i gruvan. Samtidigt 

som omfattande sprickkarteringar och mätningar av avvikelser och avladdningar i borrhålen 

bör göras. Fler referenssalvor är absolut nödvändigt för ett representativt resultat, och malmen 

från dessa bör endast transporteras till en krosstation utan inblandning. Fortsatt bör en mindre 

fördröjningstid mellan borrhålsraderna användas, ungefär 88 ms. Slutligen bör 

fragmenteringen analyseras med hjälp av datorprogram.   
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 Abstract 
The investigation performed within the work of this thesis was conducted in the Aitik open-

pit mine located near Gällivare in Norrbotten.  The time for the field work and reporting 

involves the months April to June 2011. This thesis is a part of an ongoing VINNOVA – 

project; “Improved blasting results with precise initiation”. The project´s partners are 

Swebrec, Boliden Mineral AB and LKAB.  

Aitik mine is Europe's largest copper mine. Major investments have recently been made 

where a new enrichment plant has been built and a new nearby open pit, south of the existing, 

in Salmijärvi has been utilized. As a result of this the production gradually increases and 

mining takes place in larger quantities. This means that the requirements will increase at a 

more effective blasting with decrease in stones, “boulders”. According Aitik mine´s definition 

of a “boulder” is a counted stone >1 m
3
.  

The main purpose of the thesis is to evaluate the result of fragmentation using electronic 

programmable detonators. This work has been performed in order to investigate which 

production-related benefits can be made and if a reduction of boulders can be identified. The 

results from this study were compared with the fragmentation from a traditional round at 

Aitik. This traditional round was located in the nearby and loaded with NONEL UNIDET – 

detonators with uniform delay, but otherwise the same parameters.  

The study reveals that the fragmentation was abnormal coarse in the test round compared with 

the traditional round. The main reason for this was that the test round was blasted with too 

long delay time between the rows; half of the time would be enough. The numbers of boulders 

increased by 55 % compared to the reference round at the same theoretical volume of rock. 

No significant difference in load capacity was shown between the rounds. The trucks mean 

load capacity and mean average fuel consumption per tonnes of ore is reduced in the test 

round. The excavating machines have a larger mean loading time per tonnes of ore in the test 

round.  The ground vibrations are reduced significantly by the use of electronic detonators.  

In the future when performing similar test should large regard takes to inform all the 

production workers, as it affects such large part of the entire production in the mine. Same 

time as wide crackmapping in the test area should been made. More reference rounds are 

essential for a representative result and the ore from these should only be transported to a 

crusher station without interference. Further, a lower delay time between the rows are 

necessary, approximately 88 ms. Finally the fragmentation should be analyzed with computer 

software.     
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1  Inledning 
På uppdrag av Bolidens TG-avdelning och Aitikgruvan har detta examensarbete genomförts i 

avsikt att studera resultatet av en salva sprängd med elektroniska sprängkapslar och för att se 

om detta har en påverkan på styckefallet i produktionssprängningen. Examensarbetet är ett 

pilotprojekt inom ramen för ett större pågående Vinnova-projekt.   

Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden till projektet innehållande bakgrund, 

problembeskrivning, metod, syfte/mål och avgränsningar.   

 1.1  Bakgrund 
”Vinnova-projektet: Förbättrat sprängresultat med exakt initiering” är ett projekt där Swebrec, 

Boliden Mineral AB och LKAB deltar i. Projektet har två mål, ett vetenskapligt och ett 

industriellt. Det industriella målet är att åstadkomma en bättre fragmentering, stenkast och 

andra resultat från sprängning i stenbrott och gruvor. Samtidigt som det finns ett vetenskapligt 

mål att studera, både ute i fält och med en numerisk modell. Detta vetenskapliga mål är att 

studera påverkan av fördröjningstiden på chockvågorna i samverkan med skadeutvecklingen 

på berget.  

Enligt Rossmanith´s (2002) hypotes blir fragmenteringen som bäst i områden där 

draghållfastheten på grund av att spänningsvågorna från olika borrhål samverkar. Det 

generella målet för projektet är att studera förlängningen av detta koncept i en tredimensionell 

geometri. Detta har gjorts genom att identifiera bergvolymer efter sprängning där denna 

samverkan kan åstadkomma skada för varierande fördröjningstider.  

 1.2  Problembeskrivning 
Aitikgruvan går i dagsläget med vinst. Malmpriserna är rekordhöga och prognoser visar inte 

på någon avmattning. Stora investeringar har nyligen utförts där ett nytt anrikningsverk har 

byggts och ett nytt närliggande dagbrott, söder om det befintliga, i Salmijärvi har tagits i bruk. 

Som en följd av detta ökas produktionen successivt och brytning sker i allt större omfattning. 

Detta medför att kraven ökar på en mer effektiv sprängning med en mindre tidsåtgång till 

hanteringen av för processen opassande stenar (skut). Boliden arbetar med en kontinuerlig 

utveckling av sprängtekniker och har tidigare provat elektroniskt programmerbara 

sprängkapslar i liten skala. Resultaten har inte kunnat utvärderas korrekt, men ett omtag i att 

använda denna teknik skall göras igen.      

 1.3  Syfte/Mål 
Syftet med examensarbetet är att utreda resultat av fragmenteringen med användning av 

elektroniskt programmerbara sprängkapslar i produktionssprängningen. Detta för att 

Aitikgruvan vill ha resultat på om vilka produktionsmässiga fördelar som kan fås. Med 

resultat menas framförallt om man kan identifiera en minskning av den för processen 

opassande stenstorleken (skut). Målet med examensarbetet är att skapa en handlingsplan för 

framtida liknande tester i dagbrott. 



2 
 

 1.4  Metod 
I detta avsnitt beskrivs den metod och tillvägagångssätt som används.  

  1.4.1  Tillvägagångssätt  
Det inledande skedet av examensarbetet bestod till störst del av informationsinhämtning för 

att få grundläggande kunskaper som behövdes för att utföra arbetet. Detta genomfördes på ett 

kvalitativt sätt där djupare kunskap utgick från egna erfarenheter, litteraturstudie samt 

personal inom yrkesområdet. Ytterligare en indelande del av arbetet bestod av att följa med 

produktionspersonalen under alla steg i produktionen, såsom borrning och laddning, detta för 

att få en djupare kunskap innan själva arbetet påbörjades.    

  1.4.2  Litteraturstudie 
Litteraturstudien koncentrerades till enbart relevant information inom gruvindustrin och 

produktionssprängning som hittats på biblioteket, Internet och från referenslistor från liknande 

examensarbeten/licentiatuppsatser. En stor del av kunskapen inom ämnet kommer från kurser 

som getts vid avdelningen för geoteknologi vid Luleå tekniska universitet.  

 1.5  Avgränsningar 
Detta examensarbete är begränsat till 10 veckors heltidsstudier. I examensarbetet har följande 

begränsningar i arbetet vidtagits:  

 Datorprogrammen Split desktop och Split desktop online har valt att inte användas för 

analys av fragmenteringen, detta därför programmen inte är helt representativa enligt 

handledarna i Boliden.  

 Inga vidare analyser har gjorts huruvida elektroniska sprängkapslar påverkar berget i 

övrigt.  

 Arbetet omfattar endast sträckan från salvan till krosstation.  

 Fokusering har varit på de delar av salvorna som har transporterats till krosstationerna 

1420 och 1020, och inte till den ytligt belagda reservkrosstationen. Detta därför att den 

inte registrerar data om stopptider beträffande skuthantering.   
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  2  Fragmentering 
Detta kapitel hänvisar till litteraturstudien och beskriver allmänt om fragmentering och vilka 

parametrar inom produktionssprängningen som påverkar denna.  

  2.1   Allmänt om fragmentering 
Enligt Gynnemo (1997) är fragmentering den storlek som erhålls på det söndersprängda 

berget. Vid produktionssprängningen påverkar styckefallet följande, skutantalet per 

volymenhet, utlastningskapaciteten, krossningskapaciteten samt slitaget på maskiner. Därför 

är det ingen överdrift att sätta styckefallet som den mest viktiga faktorn vid all 

produktionssprängning (Gustafsson, 1979). Vid pallsprängning i dagbrott påverkas 

styckefallet av följande faktorer (Gynnemo, 1999): 

 Geologi (bergart, hållfasthetsegenskaper och sprickor/spricksystem) 

 Borrning (borrhålsdiameter, borrhålsavvikelse och borrhålslutning) 

 Sprängmedel (viktstyrka, energiinnehåll, gasvolym och detonationshastighet) 

 Design (hålsättning, specifik laddning, tändplan och kopplingsgrad)     

 2.1.1  Bergets geologi 
Egenskaperna som påverkar sprängningsresultatet är bergets tryckhållfasthet, draghållfasthet, 

densitet, stötvågsutbredningshastighet, hårdhet, struktur och sprickor/spricksystem. De flesta 

vanliga bergarterna i Sverige har en tryckhållfasthet som är ungefär 8-10 gånger större än dess 

draghållfasthet (Olofsson, 1999). Därför är det enligt Gynnemo (1997) troligt att kunna anta 

att huvuddelen av bergmassans fragmentering sker genom dragbrott i bergmassan.   

Tabell 2.1 Tryck- och draghållfastheter för olika bergarter (Olofsson, 1999). 

 Tryckhållfasthet (kg/m
2
) Draghållfasthet (kg/m

2
) 

Granit 2 000 – 3 000 100 – 300  

Diabas 2 900 – 4 000 190 – 300 

Marmor 1 500 – 1 900 150 – 200 

Kalksten 1 300 – 2 000 170 – 300 

Sandsten (hård) Omkring 3 000 Omkring 300 

 

En berggrund med hög densitet är ofta mer svårsprängd, eftersom det tyngre berget kräver 

mer sprängämne för framkast. Stötvågsutbredningshastigheten varierar också för olika 

bergarter, Tabell 2.2. Olika fältförsök har visat att hårda bergarter med hög 

stötvågsutbredningshastighet fragmenteras bäst av ett sprängämne med hög 

detonationshastighet, medan sprödare bergarter med en låg stötvågsutbredningshastighet slås 

sönder bättre med ett sprängämne med låg detonationshastighet (Olofsson, 1999). Enligt 

Gustafsson (1979) är det mer fördelaktigt om sprängämnets detonationshastighet är i närheten 

av den hastighet med vilken stötvågen utbreder sig i aktuell bergart.  
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Tabell 2.2 Stötvågens utbredningshastighet, sprängämne och detonationshastighet för 

olika bergarter (Gustafsson, 1979). 

Bergart Stötvågsutbredningshastighet 

(m/sek) 

Sprängämne Detonationshastighet 

(m/sek) 

Homogen 

granit-gnejs 

5 000 – 6 000 Dynamex, 

Emulite och 

Dynamit 

5 500 

Hård 

kalksten 

3 000 – 4 500 Nabit 3 500 

Mjuk 

kalksten 

1 000 – 2 500 ANFO (Prillit) 2 700 

 

Berggrundens hårdhet är av stor betydelse för sprängningsresultatet. Underladdar man ett hårt 

berg blir resultatet en svårlastad bergmassa med många skut och överladdning orsakar 

stenkast samt luftvågor. Till de hårda bergarterna räknas granit, gnejs och marmor medan de 

mjuka bergarterna representeras av sandsten och lerskiffer (Olofsson, 1999).   

Innan planeringen av en sprängsalva tas vid bör hänsyn och dokumentation av bergets struktur 

tas. Riktning, omfattning och avstånd mellan slag och sprickor bör karteras så att borrning, 

laddning och tändplan kan anpassas till rådande berggrundförhållande. Borrningen i 

förhållande till slag och sprickor i berget är väldigt viktigt (Olofsson, 1999).  

 
Figur 2.1 Inverkan av hålsättning och slagriktning på fragmenteringen (Gustafsson, 1979) 

 

Om en bergmassa innehåller många jordslag och svaghetszoner går en stor del av 

sprängämnets energi förlorat i dessa. Då det finns alternativa zoner av både bra och sämre 

berg blir den utsprängda salvan ofta skutrik (Olofsson, 1999). 

Enligt Gustafsson (1979) är det vid horisontellt riktade slag och sprickor mer fördelaktigt att 

hållutningen ska skära slagytorna, vilket ger sprängämnet möjlighet att prestera ytterst av sin 

förmåga.  
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Då slagen är brant stående kan det vara fördelaktigt att planera sprängsalvorna så att utslag 

sker vinkelrätt mot slagriktningen. Ofta blir resultatet vid sådan sprängning att botten på 

salvan blir ojämn, men det finns även tillfällen då mycket bra resultat uppnåtts.  

Bergarternas sammansättning påverkar i stor grad styckefallet genom att 

hållfasthetsegenskaperna varierar. En del bergarter ger en efterfrågad storlek på styckefallet, 

trots att laddningen varierar kraftigt i olika delar av en salva. I andra salvor kan man inte trots 

överladdning uppnå önskad fragmentering (Gustafsson, 1979).  

 2.1.2  Borrning 
Allmänt för pallbrytning är att pallhöjden påverkar borrhålsavvikelsen, möjligheten till 

selektiv brytning samt storleken på fragmenteringen (antalet skut). Desto högre pallar som 

bryts ju större borrhålsavvikelse och möjlighet till selektiv brytning, vilket ändå resulterar i en 

minskad fragmentering och underborrning. En borrhålsavvikelse kan dock även resultera i 

ökad fragmentering och ett större stenkast vid sprängning, vilket också kan benämnas som 

reduktion av försättning och ökad sprickutbredning i kvarvarande berg (Heiniö, 1999).    

 
Figur 2.2 Principskiss av pallborrning (Bergman, 2005) 
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2.1.2.1 Specifik borrning och laddning 

De sprängtekniska faktorerna som inverkar mest på styckefallet är specifik borrning och 

laddning.  

Sprängämnets specifika laddning är uttryckt i kg/m
3
 fast berg och utgör ett mått på bergets 

sprängbarhet samt laddningarnas fördelning i berget, vilken är en stor betydelse för resultatet. 

En salva med tätt borrade och smala borrhål ger, med samma specifika laddning en betydligt 

finare fragmentering än en salva borrade med glesa och grova hål. Detta beror på att 

sprängämnet kan fördelas bättre i berget och risken minskar att stora skut lossnar, innan 

sprängämnet hunnit verka (Sprängning, Luleå tekniska universitet, 2010).  

Genom en ökning av den specifika laddningen i pipladdningen av borrhålet fås oftast en bättre 

fragmentering (Gustafsson, 1979). Enligt Olofsson (1999) gäller inte detta för alla fall. 

Innehåller berggrunden många jordslag och svaghetszoner löser inte en ökad specifik 

laddning problemet, utan det ökar bara risken för stenkast. Lösningen på problemet är då att 

använda klenare borrhål, i vilka sprängämnet fördelas bättre i berget och man bör försöka att 

endast placera sprängämnet i det bra berget och ladda förladdning i de delar av hålet som 

innehåller sprickor.  

Gustafsson (1979) menar att i styckefallsdiskussioner kan ett borrhål delas in i tre delar: 

 Bottenladdningsdelen 

 Pipladdningsdelen 

 Oladdade delen 

Bottenladdningsdelen har vanligen riktigt hög specifik laddning och tvingar därmed 

sprängämnet att arbeta kraftfullt så att fragmenteringen blir fin. Det kan dock vid kraftig 

sprickbildning förekomma skutbildning. Vid detonation blir den närmaste delen av borrhålet, 

där trycket överskrider bergartens tryckhållfasthet, blir berget pulveriserat.  

I pipladdningsdelen blir sönderdelningen av berget mindre på grund av att 

laddningskoncentrationen är lägre och inspänningen lägre. En ökad laddningsmängd per 

meter ökar påfrestningen på berget varför fragmenteringen blir mindre, Figur 2.3. Om berg 

vore helt homogent och utan sprickor och slag skulle styckefallet vid en viss laddning kunnat 

beräknas med mycket god noggrannhet. Diagrammet kan dock fungera relativt bra som ett 

mått på fragmenteringen, då sambandet är liknande för olika bergarter. Sambandet kommer 

troligtvis inte vara en rät linje, utan böjer något (Gustafsson, 1979). 

Den övre delen av salvan, den del av borrhålet som är oladdat, ger den största andelen skut 

efter sprängning. De åtgärder som kan vidtas för att förbättra resultatet är; högre uppladdning 

i pipdelen och borrning av hjälphål, vilka är korta hål med en mindre diameter som försöker 

skjuta sönder skuten innan de uppstår. Att borra hjälpare är inte alltid ekonomiskt lönsamt, 

utan oftast tolereras en viss mängd skut som sedan sprängs eller knackas sönder. Vanligtvis 

bör förladdningens längd vara lika med försättningen för att minska risken för stenkast 

(Olofsson, 1999).  
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Figur 2.3 Fragmenteringen beroende av försättning och specifik laddning (Gustafsson, 

1979) 

Diagrammet i Figur 2.3 visar att vid samma specifika laddning ökar styckefallet med 

försättningen och att laddningen fördelas bättre i berg med små försättningar samt 

möjligheterna till skut begränsas av hålsättningen. Samtidigt som man tydligt erhåller en 

annorlunda styckefördelning vid olika försättningar.  

Vid gränsladdningar påvisas stora skillnader mellan små och stora försättningar. Ju högre 

specifika laddning som väljs desto mindre blir skillnaden i styckefall på berget. (Gustafsson, 

1979).  

 2.1.2.2 Borrhålsdiameter  

Storleken på borrhålet är det första som tas i beaktande då en sprängkalkyl görs eftersom 

borrhålsdiametern tillsammans med det sprängämne som används har en avgörande betydelse 

för försättning, hålavstånd och håldjup. Generellt kan man påstå att kostnaden för borrning av 

grova borrhål är billigare per m
3 

än klenare borrhål, detta gäller generellt för hårda bergarter. 

Geologin i berggrunden är den främsta faktorn till val av borrhålsdiameter. Sprickor och slag 

kan annars tendera att skapa stora bergblock mellan hålen och raderna. (Olofsson, 1999). 

Enligt Heiniö (1999) är valet av borrhålsdiameter beroende på den önskade 

produktionstakten. Ju större diameter desto högre produktionstakt vid borrning med samma 

utrustning.  

Faktorer som begränsar borrhålsdiametern är; (1) krävd fragmenteringsstorlek, (2) behovet av 

laddningskoncentration pga. markvibrationer och (3) behovet av selektiv brytning. 

Fragmenteringsstorleken på berget tenderar att öka när förhållandet mellan hålets längd (H) 

och diametern (d) sjunker under H/d = 60. 
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     2.1.2.3 Borrplan 

Den typiska borrplanen har ett förhållande mellan sidoavstånd och försättning (S/B) på 1,25, 

Figur 2.4, vilket har påvisat en bra fragmentering vid ett antal flerradsprängningar. Prov med 

gleshålssprängning med ett S/B-förhållande > 1,25 har visat att bra storlek på 

fragmenteringen ändå erhålls upp till S/B-förhållandet 8. Under gleshålssprängning är 

försättning och sidoavstånd normala i första raden, eftersom en minskning av försättningen 

ger upphov till oönskade stenkast.  

 
Figur 2.4 Typisk borrplan (Olofsson, 1999)  

 2.1.3  Sprängning 
Noggrannhet och planering av en salva och precision vid utförandet är nödvändigt för 

erhållandet av bästa möjliga styckefall (Gustafsson, 1979).  

  2.1.3.1 Tändplan 

Enligt Olofsson (1999) utförs pallsprängning normalt med kortintervallsprängkapslar och 

tändplanen skall vara utformad så att alla borrhål får ett fritt utslag. Fördröjningstiderna 

mellan borrhålen och raderna skall vara tillräckligt långa för att de påföljande raderna ska 

kunna få utrymme till svällning. Bernt Larsson på Nitro Nobel hävdar att det sönderbrutna 

berget från en rad måste få kunna flytta sig framåt 1/3 av försättningen innan påföljande rad 

tillåts att detonera.  

Om intervalltiderna är för korta, hinner inte berget röra sig nog långt bort innan påföljande rad 

detonerar. Detta kan vara till fördel om berget är slagigt. Annars riskerar det slagiga berget att 

lossna i de naturliga ytorna utan att sprängämnets gaser hunnit verka i tillräcklig utsträckning.  

För kort fördröjning mellan angränsande borrhål förhindrar berget att svälla och ge utrymme 

åt bakomvarande rader. Dessutom tvingas berget i de efterföljande raderna i en uppåtriktad 

kastbana istället för en horisontell.  
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Detta medför att berget rör sig långsammare och en grövre fragmentering kan fås. Blir dock 

fördröjningstiderna för långa får man oftast stenkast, luftstötvågor och en stor andel skut som 

resultat. Detta eftersom det skydd tidigare detonerade rader gav hinner försvinna. Denna 

sprängning kan jämföras med en enradsprängning (Gustafsson, 1979).    

 
Figur 2.5 För kort fördröjningstid mellan raderna (Olofsson, 1999) 

 
Figur 2.6  För lång fördröjningstid mellan raderna (Olofsson, 1999) 

 

Fördröjningstiden mellan borrhålsrader kan variera från 10 ms/m (försättning) i hårt berg. 

Denna fördröjning ger en bra fragmentering och kontroll av stenkast, dessutom ges berget 

från tidigare detonerade rader tillräcklig tid att hitta förflytta sig framåt och ge plats för 

svällning för kommande rad.  

I tändplanen från Figur 2.7 är relationen S/B mycket gynnsam, vilket ger ett bra styckefall och 

lossbrytning i botten (Olofsson, 1999). 
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Figur 2.7 En gynnsam tändplan (Olofsson, 1999) 

    2.1.3.2 Hållutning 

Bergets inspänning minskar i botten om borrhålen lutas. Genom detta utnyttjas sprängämnets 

stötvågsenergi bättre. Brytningsvinkeln blir sådan att stötvågen reflekteras mot den fria ytan, 

vilken utgörs av framkanten. Vid vertikala borrhål går en stor del av stötvågsenergin ut i 

berget helt utan nytta.  Därför bör styckefallet förbättras vid lutande borrhål (Olofsson, 1999). 

 
Figur 2.8 Schematisk bild över hur stötvågsenergin bryter sönder berget vid användning 

av vertikala och lutande borrhål (Olofsson, 1999) 

   2.1.3.3 Hålavvikelse 

Precisionen vid borrning är mycket viktig för sprängresultatet. En sämre borrningsprecision 

ger högre skutfrekvens, detta eftersom försättningar och sidoavstånd blir oregelbundna. Detta 

är ett av de största problemen inom bergsprängningsområdet idag.  
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Dagens borrutrustningar har en mycket hög borrkapacitet och en nackdel med detta är att 

precisionen blir sämre. Sänkhammarborrning har normalt en bättre borrprecision än 

topphammarborrning. De företag som tillverkar borrutrustningar utrustar ofta sina borriggar 

med datoriserade instrument som hjälper borrarna att hålla reda på rätt riktning och hållutning 

(Olofsson, 1999).  

Dålig borrprecision kan orsaka problem vid sprängning. Borrhål som får för liten försättning 

får stensprut som följd och hål med för stor försättning får dålig sönderbrytning som följd. 

Borrningsprecisionen är relativt bra ned till 18 meters djup, därefter driver hålen iväg ifrån de 

planerade riktningarna. Vid 33 meters djup är precisionen riktigt dålig. Därför är vid det 

djupet mest fördelaktigt att dela in borrningen i två pallar, vilket skulle förbättra precisionen, 

kontroll av stensprut, bergbotten och styckefallet (Olofsson, 1999).  

   2.1.3.4 Salvstorleken 

Vid sprängning av en salva är det känt att en stor del av skuten kommer från framkanten av 

salvan. Därför får man färre skut vid flerradsprängning än enradsprängning (Olofsson, 1999).  
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  3  Elektroniska och NONEL-tändkapslar 
Detta kapitel hänvisar till litteraturstudien och beskriver allmänt om elektroniska 

sprängkapslar och hur dessa skiljer sig från NONEL-sprängkapslar.  

  3.1  Allmänt om elektroniska sprängkapslar 
Elektroniksprängkapseln är ett tändmedel med en i förväg programmerbar elektrisk 

tidsstyrning. Denna möjliggör en exakt bestämning av detonationen för den enskilda 

laddningen. Därför elimineras spridningen mellan intervallnumren och varje kapsel kan 

programmeras med ett intervall på en ms (millisekund). Sprängkapseln har många 

användningsområden, men främst använd i vibrationskänsliga områden, detta därför 

vibrationsnivåerna sjunker avsevärt, se resultatavsnittet. Genom den exakta programmeringen 

av kapslarna kan styckefallet på berget styras på ett tillfredställande sätt (Johansson, 2003). 

Langefors och Kihlström (1978) hittade den optimala fördröjningstiden, vilken varierar från 3 

till 5 ms/meter försättning. Andra författare har också rapporterat om att den optimala 

fördröjningstiden ska vara emellan 3 och 15 ms/meter försättning i pallsprängning med 

användning av elektroniska sprängkapslar.  

Fördelarna med att använda hög-precisions elektroniska detonatorer, vilka kostar många 

gånger priset för vanliga elektriska sprängkapslar, är att den totala kostnaden för ett 

sprängningsarbete som kräver hög precision kan bli lägre med hjälp av hög-precisions 

detonatorer i stället för vanliga elektriska sprängkapslar. Tidigare forskning om användningen 

av sprängkapslar med exakt precision har visat att dessa har stor potential inom följande 

områden (Persson, 1994):  

 Förbättrad kontursprängning, vilket minskar behovet av bergförstärkning, 

 kontroll av markvibrationer, 

 kontroll av styckefall och stenkast 

Worsey och Lawson (1983) diskuterade fördelarna med elektroniska sprängkapslar. Några av 

dessa är: 

 Säkerhetsegenskaperna, innehållande bland annat ett unikt brandkontrolls-kommando, 

vilket avlägsnar de flesta oavsiktliga initieringar. Det är ännu inte bevisat om 

sprängkapslarna kan stå emot ett blixtnedslag.  

 En programmerbarhet online, vilket en detonator kan bli programmerad för alla typer 

av fördröjningar.  

 En fabriks-programmerad säkerhetskod, vilken är unik för den operatör som använder 

sprängkapslarna och kommer ge en "ultimat säkerhet" samt utesluta obehörig 

användning av produkten.  

 En interaktiv tillbakarapporterande anordning, vilken kontrollerar statusen på 

detonatorerna och gör en kontroll av kopplingskretsen innan initiering.  
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 3.1.1  Nitro Nobles elektroniska sprängkapslar 
Nitro Nobels elektroniska sprängkapsel-system har två nära samverkande huvudkomponenter: 

sprängkapseln och sprängskåp. Båda är nödvändiga för att systemet ska kunna fungera bra. 

En översikt av en salva med detta system visas i Figur 3.1. Sprängkapslarna i salvan är 

parallellkopplade med en godtycklig polaritet. Detta görs genom att ansluta varje detonator till 

en två-tråds bus kabel via en anslutningslåda, med hjälp av speciella tänger. Det är inte 

nödvändigt att dra ledningarna eller bus kabeln innan kopplingen av salvan sker. Om ett fel 

inträffar, eller om detonatorns säkerhetsfunktion aktiveras, upptäcks dessa automatiskt av 

tängerna. Denna mätfunktion kan upprepas efter varje avslutad koppling. Slutligen är bus 

kabeln ansluten till sprängskåpet via en anslutningslåda och detonationskabeln (Persson, 

1994).  

 
Figur 3.1  Schematisk översikt av ett sprängkapsel-system (Persson, 1994) 

   3.1.1.1 Sprängkapseln 

Från utsidan ser den elektroniska sprängkapseln precis ut som en konventionell elektronisk 

detonator – den har samma dimensioner och två stycken ledare. Sprängkapslarna är märkta 

med fördröjningsnummer mellan 1 och 250. En schematisk bild av den elektriska 

sprängkapseln visas i Figur 3.2.  

Det mest framträdande med elektroniska sprängkapslar är dess flexibilitet. Periodnumren, till 

exempel, anger inte fördröjningstiden, utan enbart i vilken ordning detonatorn ska utlösas. 

Varje sprängkapsel har sin egen referenstid, men den slutliga fördröjningstiden bestäms 

genom samverkan av detonator och sprängskåp omedelbart före initiering (Persson, 1994). 

 

 
Figur 3.2 Elektronisk sprängkapsel (Olofsson, 1999) 
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Olika elektroniska sprängkapselsystem kan väljas baserade på kundens krav på flexibilitet. 

Kraven på en hög säkerhetsgrad mot oavsiktlig antändning leder till likheter i (olika) designer 

från olika tillverkare. Typiska egenskaper för elektroniska detonatorer inkluderar (Persson, 

1994): 

a. Ursprungligen har sprängkapseln ingen egen initieringsenergi.  

b. Sprängkapseln kan inte detonera utan en unik aktiveringskod. 

c. Sprängkapseln erhåller sin initieringsenergi och aktiveringskod från sprängskåpet. 

d. Sprängkapseln är utrustad med ett överspänningsskydd. Låg överlast upplöses via den 

interna säkerhetskretsen. Högre spänning (> 1 000 V) begränsas med hjälp av ett 

tändstift. Utsätts kapseln för stor överlast kommer en säkring att brännas, vilken 

hindrar sprängkapseln från att detonera.  

e. Initieringssystemet drivs med en låg spänning (< 50 V), vilket är en stor fördel med 

hänsyn till risken för strömläckage från kopplingstrådarna.  

    3.1.1.2 Sprängskåpet 

Sprängskåpet utgör den centrala delen av tändsystemet. Denna skall förse sprängkapseln med 

energi och bestämmer vilken tidsfördröjning som skall tilldelas varje periodnummer. Enheten 

är mikrodatorkontrollerad och dess funktionssätt kan således ändras med olika 

kontrollprogram, medan det kan vara enhetligt utformat ur en maskinvaruenhets synvinkel. 

Detta är en del av flexibiliteten i systemet. 

Målet är att operatören på sprängplatsen bör ha ett enkelt och välkänt system att hantera. 

Därför är kontrollen för initiering av en salva avsedd att likna den för konventionell 

sprängning, detta trots den avancerade interna designen av enheten.  En panel med lampor 

indikerar vad som pågår och ger en klarsignal när salvan är redo att avfyras. Om något fel 

hittas, anges detta på panelen och sprängskåpet återställer systemet (Persson, 1994). 

Fördröjningstiderna som tilldelas detonatorerna utförs av unikt kodade signaler för att 

eliminera alla möjligheter till fel. Sprängkapslarna reagerar inte på någon annan kod än den 

från Nitro Nobels sprängskåp, och risken för oavsiktlig initiering på grund av falska signaler 

från andra energikällor är således eliminerad. Sprängskåpet utför också en driftstatuskontroll, 

denna görs automatiskt av maskinen. Klarsignalen för avfyrning ges först efter ett godkänt 

resultat av denna kontroll (Persson, 1994).   

  3.2  Tändmedel 
För att initiera en sprängladdning finns det fyra metoder (Sprängning, Luleå Tekniska 

Universitet): 

 Krutstubin och sprängkapsel 

 Pentylstubin 

 Elektrisk tändning 

 NONEL-tändning 
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 3.2.1  Elektrisk tändning 

Principen med elektrisk tändning innebär att man med hjälp av en tändapparat sänder en 

ström igenom en tändpärla i elkapseln. Tändpärlan börjar, då en tillräckligt stark ström påförs 

i ledarna upphettas, varvid dess pyrotekniska sats deflagrerar och initierar fördröjningssatsen. 

Denna brinner under en viss förutbestämd tid och därefter antänds primär – och 

sekundärsatsen, vilka initierar sprängämnet, Figur 3.3 (Sprängning, Luleå Tekniska 

Universitet). 

 
Figur 3.3 Elektrisk sprängkapsel i genomskärning (Ouchterlony, 2004-2005) 

En sprängkapsel innehåller ca 1 g sprängämne. I äldre sprängkapslar användes det 

miljöfarliga ämnet blyazid för att initiera basladdningen av det mindre känsliga 

sekundärsprängämnet. Dagens svenska sprängkapslar använder enbart sekundärsprängämnen 

(Ouchterlony, 2004-2005). 

 3.2.2  NONEL-tändning 

NONEL-systemet är ett stötvågssystem, vilket för tändning utnyttjar en plastslang med en 

tunn beläggning av sprängämne som signalledare. Det är ungefär 2 gram sprängämne per 100 

meter slang och den brinner med en hastighet av ca 2 100 meter/sek. Stötvågen ger i slutet av 

slangen en sticklåga, vilken är tillräckligt intensiv för att initiera en sprängkapsel. För signalen 

att nå sprängkapseln krävs en viss tid. Plastslangens ytterdiameter är 3 millimeter och den är 

opåverkad av stötvågen som går inuti slangen. NONEL-systemet är inte känsligt för elektrisk 

påverkan, bortsett från direkt åsknedslag och är således idealiskt då elektrisk tändning inte är 

tillåten eller möjlig. Skillnaden mellan NONEL och andra icke-elektriska tändsystem, t.ex. 

pentylstubin, är att reaktionen är innesluten i slangen medan för det andra detonerar med en 

riktigt hög hastighet (Olofsson, 1999). 
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Med NONEL-systemet kan man initiera sprängämnet från botten på ett effektivt sätt i 

borrhålet. En detonerande stubin ger i de flesta fall en upptändning från toppen av borrhålet 

och kan därför användas av relativt känsliga sprängämnen, t.ex. ANFO. För att undvika en 

kraftig momentan sprängverkan kan man sprida detonationen under ett i förväg bestämt 

tidsintervall. Detta åstadkommer man vid stubintändning genom att kapa av den till olika 

längder. Vid elektrisk- och NONEL-tändning används sprängkapslar med en inbyggd 

fördröjning. Elsprängkapseln har intervallnummer från 1 – 20, vilka man multiplicerar med 

25 och får fördröjningen i millisekunder. För NONEL-systemet finns särskilda sprängkapslar 

för pallsprängning med intervallnummer från 3 – 20 med fördröjningen 75 – 500 

millisekunder (Sprängning, Luleå Tekniska Universitet).  

För att vara helt säker på att sprängämnet upptänds i borrhålet placeras sprängkapseln oftast 

inuti en förstärkarladdning, en s.k. primer eller booster, i botten av hålet. I tändkedjans 

initieringselement, från basladdning – primer/booster – sprängämne, ökar laddningens storlek 

för varje steg samtidigt som sprängämnets känslighet minskar. Detonationsavbrott i 

sprängämnet förekommer, t.ex. orsakat av vatten i borrhålet, då används ofta två 

sprängkapslar i varje hål för att försäkra sig om att åtminstone en antänder. Med val av 

upptändningspunkt i salvan, fördröjning mellan borrhålen och raderna kan man styra 

rörelseriktningen hos bergmassan, salvans lastbarhet och i viss mån styckefallet vid 

sprängningsförloppet (Ouchterlony, 2004-2005).  

  3.2.2.1 NONEL-slangen 

Slangen är uppbyggd av tre skikt av olika plastkvaliteter och egenskaper. Det innersta lagret 

har god anslutning för det reaktiva materialet. Mellersta lagret ger slangen dess goda 

draghållfasthet och radiell hållfasthet, detta för att förhindra att slangen brister av de stora 

påfrestningar som uppstår då stötvågen passerar. Det yttersta lagret är tåligt mot nötningar av 

olika slag och det är även där infärgningen görs samt UV-skyddat, detta för att tåla starkt 

solljus under en länge tid utan att initieringsbarheten påverkas.  

Slangarna är färgkodade och finns i tre standardfärger (Olofsson, 1999):  

 Röd för pallsprängningskapslar 

 Gul för tunnelserien  

 Rosa för ytfördröjare, starters, buntupptändare och DynoLine.  

 3.2.2.2 Kopplingsblocket 

Kopplingsblockets funktion är att överföra stötvågen genom slangen i kopplingspunkter, 

vilket kan ske med eller utan fördröjning i den minisprängkapsel som är placerad i 

kopplingsblocket. I NONEL-systemet ingår sju olika kopplingsenheter, Snaplines. Dessa 

används i huvudsak vid koppling av NONEL MS-serierna och NONEL UNIDET (Olofsson, 

1999).  
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 3.2.2.3 Tre olika typer av NONEL-system 

Det finns tre tillgängliga tändsystem baserade på NONEL (Persson, 1994): 

 NONEL MS 

 NONEL UNIDET 

 NONEL LP 

NONEL MS och NONEL UNIDET används för pallsprängning och är individualiserade till 

de förhållanden som råder. Vid pallsprängning med flera rader är det betydande att låta berget 

från första raden ges tillräckligt med utrymme att röra sig framåt innan andra raden börjar röra 

på sig. Detta därför att bergmaterial sväller ca 50 % i volym då det bryts sönder av 

sprängämnet.  

NONEL MS används vid pallsprängning, undervattenssprängning och skivrasbrytning och är 

ett konventionellt tändsystem med 25 millisekunder fördröjningstid mellan varje intervall. 

Upptändningen sker på ytan med kopplingsblock med en momentan upptändning.  Systemet 

har 18 olika intervall, vilka är numrerade från 3 – 18. Syftet med att serien börjar med nr 3 är 

att man eftersträvar en viss fördröjning från första intervallet och nr 3 har 75 millisekunders 

fördröjning. Slangen har en egenfördröjning på ca 0,5 millisekund/meter. Detta skulle vid 

större salvor kunna innebära att alla sprängkapslar inte får sin initieringssignal innan 

berglossningen börjar vid första hålet och resultatet kan bli att slangen slits sönder.   

Därför kan man med 75 millisekunders fördröjning av första intervallet ha upp till 150 meter 

slang i uppkopplingsenheterna på ytan, utan risk att delar av salvan blir påverkad av stenskott 

(Olofsson, 1999).  

NONEL UNIDET-systemet är uppbyggt kring en borrhålssprängkapsel med enhetlig 

fördröjning, d.v.s. alla kapslar i salvan har samma fördröjningstid. Salvan är kopplad med 

ytkopplingsenheter med en inbyggd fördröjning. Normalt väljs 500 millisekunder till 

borrhålssprängkapslarnas fördröjningstid.  Denna tid gör att upptändningen på ytan i alla 

kapslar hinner ske innan berglossningen börjar.  

I sprickrikt och vattenfyllt berg rekommenderas det att ha två stycken sprängkapslar i varje 

laddning vid ett håldjup som överstiger 10 meter. Detta därför att man vill undvika att 

laddsträngen blir osammanhängande och då är det nödvändigt att ha en kapsel i botten av 

hålet och en i övre delen av laddningen. För att undvika att det blir en topptändning bör man 

ha kortare fördröjningstid på kapseln i botten av laddningen. 
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 4  Teorin bakom bergsprängning 
Detta kapitel hänvisar till litteraturstudien och beskriver allmänt om teorin bakom 

bergsprängning och om emulsionssprängämne. 

  4.1  Bergsprängningsteori 
Vid sprängning av berg borras ett antal hål enligt en i förväg fastställd borrplan. Därefter 

laddas sprängämne i varje borrhål tillsammans med en sprängkapsel och/eller primer, vilka 

vid salvans upptändning bringar sprängämnet att detonera (Olofsson, 1999).  

Varje sprängämne är ett kemiskt system. Då sprängämnet detonerar frigörs den kemiska 

energin, vilket medför att sprängämnet omvandlas till en glödande högtrycksmassa med 

temperaturer upp till 4 500°C och ett tryck upp till 25 000 MPa. Detonationen trycks fram 

genom sprängämnet som en stötvåg och detonationsfrontens höga tryck komprimerar 

sprängämnet samt den kemiska omsättningen startas genom temperaturförhöjningen. Denna 

omsättning är inte helt momentan, utan sker inom en reaktionszon, i vilken längd är beroende 

av sprängämnets art och varierar från någon millimeter till några centimeter.  

Vid detonation av ett sprängämne, vilket är packat i ett borrhål, ökar trycket successivt på 

hålets vägg till 5 000 – 10 000 MPa under några miljondels sekunder då detonationsfronten 

passerar. Denna extremt hastiga och kraftiga tryckökning i borrhålet ger upphov till en stötvåg 

som når ut i berget med ljudhastigheten, vilken varierar beroende på bergart. Stötvågen 

förmår inte att krossa berget, utan ger upphov till system av fina sprickor, primärsprickor, 

vilka går radiellt ut från borrhålet. Det är primärsprickorna som slutligen fungerar som 

anvisningar för den egentliga lossbrytningen av berget Figur 4.1.  

Under inverkan av spränggasernas tryck utvidgas en del av sprickorna i riktning mot fria ytor 

och närliggande borrhål. Denna verkan beror huvudsakligen på sprängämnets 

explosionsenergi samt den frigjorda gasvolymen (Sprängning, Luleå tekniska universitet, 

2010). 

 
Figur 4.1  a) Tryckvågor fortplantar sig i berget. b) Tryckvågor reflekteras mot den fria 

ytan. c) Spränggaserna tränger in och utvidgar sprickorna (Olofsson, 1999) 
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 4.2  Emulsionssprängämnen 
Emulsionssprängämnen är det senast utvecklade sprängämnet och ökar hela tiden i popularitet 

på grund av dess säkra och mångsidiga funktioner (Heiniö, 1999).  

Explosiva emulsioner innehåller stora mängder syregivande salter, ungefär 70-80 % av främst 

ammoniumnitrat, AN. Det vanligaste förhållandet i en blandning av AN/SN är ca 5:1. Under 

tillverkningen löses nitraterna upp i hett vatten, vilket en mättad saltlösning bildas, se Figur 

4.2. Saltlösningen bestämmer vid vilken temperatur salterna börjar kristallisera då 

temperaturen sjunker. Ju lägre s.k. fudge point, desto stabilare lösning (Ouchterlony, 2004-

2005). 

 

 
Figur 4.2 Tillverkning av emulsionssprängämne (Ouchterlony, 2004-2005) 

 

Till saltsammansättningen tillsätts nu bränsle, vilken består av olja eller vax, beroende på den 

färdiga produktens konsistens samt emulgeringsmedel. Emulgeringen fungerar så att 

blandningen bildar en s.k. vatten-i-olja emulsion där små mikrosfärer av saltlösning omges av 

en riktigt tunn hinna av olja. Sfärernas storlek är ungefär 1-10 mikrometer, vilket bidrar till att 

bränslet får en mycket större kontaktyta mot oxidatorn än i ANFO-sprängämnen.  
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Produkten i detta nu kallas för en emulsionsmatris och har en densitet på omkring 1350-1400 

kg/m
3
. På grund av den omgivande oljehinnan är matrisen mycket mindre känslig för vatten 

än t.ex. ANFO. Den klassas inte heller som ett sprängämne, utan som ”5.1 Oxiderande ämne” 

enligt transportbestämmelserna, ADR, vilket gör att transporterna och hanteringen förenklas 

avsevärt.  

Matrisen måste känsliggöras för att kunna bli ett sprängämne. Detta görs genom tillsatts av 

små ihåliga mikrosfärer bestående av glas eller plast i storleken 10 – 100 mikrometer, vilka 

fungerar som hot-spots eller reaktionskärnor. Ett annat vanligare alternativ är att tillsätta 

matrisen med en s.k. gasningskemikalie, vilken reagerar och bildar gasbubblor istället. Nu är 

densiteten ungefär 1000-1200 kg/m
3
, vilket ändå är högre än den för ANFO. Andelen vatten i 

ett emulsionssprängämne kan vara runt 10-20 %. Med hjälp av saltlösningen, porositeten, 

densiteten, storleken på bubblorna samt vattenhalten kan man påverka 

emulsionssprängämnets egenskaper. Vattnet fungerar som ett inert material, vilket sänker 

explosionsenergin (Ouchterlony, 2004-2005). 

Bulkemulsionssprängämnena utgör ca 75 % av den totala sprängämnesförbrukningen i 

Sverige. I princip finns det två olika system, känsliggörande av emulsionsmatrisen på plats 

samt känsliggörande och tillverkning av matrisen på plats. Dyno Nobel använder 

beteckningen SME (site mixed emulsion) för det senare systemet. Vid en station eller fabrik 

överförs alla råvaror såsom saltlösning, AN och gasningskemikale till laddtrucken, vilken i 

princip kan antas som en mobil sprängämnesfabrik. Vid salvan blandas komponenterna och 

det färdiga sprängämnet pumpas via en slang ned i borrhålen. Efter laddningen av borrhålen 

tas gasningsprocessen ca 30 minuter (Olofsson, 1999).  
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  5  Fallstudie Aitik 

  5.1  Allmän beskrivning av Aitikgruvan 
Dagbrottsgruvan Aitik i Gällivare kommun som ligger ca 60 km norr om Polcirkeln och 1200 

km norr om Stockholm är en av Europas största koppargruvor, se Figur 5.1.  

 
Figur 5.1 Flygfoto över Aitikgruvan (Fjällström) 

Gruvan ägs av Boliden Mineral AB. Den låghaltiga kopparmineraliseringen (ungefär 0,27 % 

Cu) upptäcktes först på 1930 – talet, men själva gruvbrytningen startade först 1968. Den 

årliga produktionen startade på 2 miljoner ton malm och har ökat successivt under åren 

(Marklund P-I et al, 2007).  

År 2014 kommer 36 miljoner ton malm att brytas och kopparproduktionen förväntas öka med 

ungefär 50 %. För att kunna komma åt malmen måste även en stor andel gråberg brytas och 

en stor del av denna kan i framtiden bli en kommersiell produkt och användas till 

vägförstärkning och ballastmaterial i cement. Dagbrottet mäter idag längden ca 3000 meter, 

bredden ca 1100 meter samt i djupled ca 435 meter (www.boliden.com). Det slutliga djupet 

för det befintliga dagbrottet ligger på ca 600 meter (Marklund P-I et al, 2007).             

Boliden AB är idag ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom 

prospektering, gruvdrift, smältverk samt återvinning. De huvudmetaller som bryts är koppar 

och zink, andra viktiga metaller är bly, guld och silver. Företaget har ca 4 600 medarbetare 

och en omsättning på ca 30 miljarder kronor per år (www.boliden.com).       
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Figur 5.2 Bolidenkoncernen grafiskt representerad (www.boliden.com) 

  

 5.2  Allmän beskrivning av geologin och produktionsprocessen 

i Aitikgruvan 

 5.2.1  Beskrivning av geologin  

Malmkroppen i Aitik ligger ytligt och lämpar sig väl för ett dagbrott. Malmhalten är låg (ca 

0,27 % Cu) men malmkroppen är mycket stor (www.nrm.se). Malmen som bryts är en så 

kallad impregnationsmalm vilken innehåller koppar, guld och silver. Med impregnationsmalm 

menas att malmmineralen bildar små korn i bergartsmassan, i vilken de trängt in i 

(www.ne.se). I området krig Aitikgruvan förekommer ett antal kända koppar och 

guldfyndigheter.  

Malmkroppen ligger längs en NNV-SSÖ tektonisk zon, vilken utgör en kollisionsyta mellan 

två äldre kontinenter. Denna skjuvzon har troligtvis varit aktiv ett flertal gånger. Berggrunden 

i Aitikområdet består av prekambriska vulkaniska och sedimentära granit och 

gabbrobergarter. Malmkroppen är ungefär 2000 meter lång, ca 300 meter bred och känd till 

mer än 800 meters djup. Denna lutar 55–60° åt väst, närmast liggväggen under malmkroppen 

och 45° åt väst vid hängväggen, ovanpå malmkroppen. I den södra delen av malmkroppen når 

malmen ner till ca 350 meters djup och uppemot 800 meter i den norra delen, Figur 5.3 

(www.sgu.se). 

http://www.nrm.se/
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Figur 5.3  Schematisk bild över Aitikmalmen (Kristoffersson, 2010)  

Bergarterna i malmzonen utgörs till ungefär 92 % av mineralen kvarts, kalifältspat, 

plagioklas, biotit samt muskovit. Den resterande delen utgörs till ungefär 6 % av övriga 

mineral och 2 % av malmmineralen; kopparkis och pyrit, Figur 5.4 och 5.5 (Höglund).  

Andra relativt vanliga mineral är magnetit, magnetkis, molybdenglans, bornit samt 

kopparglans. Hela zonen är kraftigt tektoniskt påverkad, där intensiv veckning och 

förskiffring har påverkat bergarterna. Mineraliseringen förekommer oftast som impregnering 

eller i gångar. Guld finns vanligen i kombination med kopparkis, men kan även förekomma 

fritt eller tillsammans med pyrit (www.sgu.se).  

Loberg (1999) beskriver allmänt porfyrkopparmalmer vara associerade med intrusivbergarter, 

vilka bildar glesa mineraliseringar med låga kopparhalter vars bildningssätt ger upphov till 

guldförande kvartsgångar.  

 
Figur 5.4 Bergartslegend över Aitikområdet (Höglund)        

        



24 
 

 
Figur 5.5 Teckenförklaring till bergartslegenden i Figur 5.4 (Kristoffersson, 2010)       

       

5.3  Produktionsprocessen vid normal sprängning  
På grund av malmkroppens utsträckning och djup bryts malmen i ett dagbrott där driften 

pågår kontinuerligt.  Idag pågår bryning på flera ställen samtidigt i dagbrottet och i det 

närbelägna nystartade dagbrottet i Salmijärvi. Brytningen omfattar både malm och gråberg.  

 
Figur 5.6 Aitikgruvans gruvgeometri (Johansson) 
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 5.3.1  Beskrivningen av produktionsprocessen i Aitikgruvan 
Pallbrytning är den vanligaste formen av bergssprängning och den förekommande i 

Aitikgruvan. Detta definieras som sprängning av lodräta hål mot en fri yta (Olofsson, 1999). 

Det finns alltid två stycken fria ytor dit det lossprängda berget kan röra sig, antingen mot 

pallfronten eller mot pallens överyta. (Sprängning, Luleå tekniska universitet, 2010). 

Sprängningen sker med en eller flera rader, men kan också utföras med horisontella hål, i en 

s.k. liggarpall (Olofsson, 1999).   

En stor del av nedanstående material kommer från en säkerhetsrapport som Boliden har 

skapat för Aitik (G5 säkerhetsrapport, flik 5A anläggningsbeskrivning G52).  

Salvcykeln under produktionsprocessen består av följande steg:  

i. Borr och laddningsplanering 

ii. Utsättning 

iii. Borrnings- och laddningsplanering  

iv. Borrning 

v. Håldjup 

vi. Laddning 

vii. Koppling av salva 

viii. Lastning och transport 

Borr och laddningsplanering: 

En sprängförman framställer en laddnings-och tändplan, vilka sedan ges vidare till 

laddningspersonalen. Därefter skapas en datafil, vilken innehåller data tillhörande 

sprängplaneringen skapas. Informationen i denna innefattar borrkarta och borrhålens  

XYZ-koordinatsystem.  

 

 
Figur 5.7 Översiktsbild över borr och sprängplaneringen i Aitikgruvan  



26 
 

Borr- och laddningsplaneringen utförs av arbetsledningen för produktionsservice (eller med 

en tillförordnad ersättare) samt med en gruvmätare.  

Det program som används för sprängplanering är baserat i Microstation. Kopior av borrnings- 

och laddningsplanen ges till arbetsledningen för produktionsservice och sprängämnesföretaget 

(FORCIT).  

Utsättning 

Borrhålen vid pallkanterna sätts ut med hjälp av en GPS, därefter placeras träpinnar eller 

stenar, målade med gul/orange färg på de planerade hålen.  

 
Figur 5.8  Ett borrhål utsätts med hjälp av en GPS 

 
Figur 5.9  Inmätning med Totalstation och GPS, en flygtolkning samt mätdata från 

Minestar, mindre utsättning av borrhål.  
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Borrning- och laddningsplanering 

Borrnings- och laddningsplanering sker med dataprogrammet Borr/ladd/tänd, och är lagrat i 

databasen DWH. Informationen från denna används därefter för att skapa borrinstruktioner 

för borraren (inklusive borrprotokoll och borrplan från Microstation), en databasfil som 

laddas ner till handdatorn och innehåller informationen om erforderligt djup. Handdatorn 

lämnas sedan över till laddningspersonalen. En laddningsrapport, vilken omfattar hålnummer, 

håldjup, erforderlig sprängämnesvikt och framställs av sprängförmannen från databasen. 

Denna överlämnas därefter till sprängämnesföretaget.  

Borrning 

Produktionsborrningen sker med roterande, krossande borrning, se Figur 5.10. Med denna 

teknik tvingas borrkronan med hög matningskraft mot berget, och den består av tre 

konformade rullar med hårdmetallstift. Under tiden då borrstången och kronan roterar, vrids 

rullarna var och en kring sin axel, vilket resulterar i att hårdmetallstiften krossar berget 

(Kristoffersson, 2010).   

Borrmaskinerna som används för produktionsborrningen är fyra stycken Pit Viper 351 E, 

vilka borrar spränghål med ett djup av ca 17 meter, inklusive underborrning på ca 2 meter och 

en diameter av 311 millimeter. En salva består normalt av mellan 200 – 300 borrhål, vilka ger 

på ett ungefär 700 000 ton losshållet berg som antigen klassificeras som malm, grå- och 

miljögråberg. Utöver produktionsborrningen utförs även förspräcknings-, konturhåls- och 

tilläggsborrning av underentreprenören NCC. För detta ändamål används 

sänkhammarborrning. Enligt Heiniö (1999) är syftet med denna borrning att minska antalet 

skut samt reducera sprickutbildningen i kvarvarande berg.       

  
  Figur 5.10 Schematisk bild över roterande, krossande borrning (Kristoffersson, 2010). 
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 Figur 5.11  Borrmaskin av modell Pit Viper 351 E (Egen bild) 

En del borrhål riskerar att rasa igen med borrkax, då placeras ett s.k. ”syltrör” i öppningen av 

hålet. När borrningen är klar placeras en 1 meter lång pinne nära borrhålet med hålnummret 

påskrivet.  

 
Figur 5.12 Exempel på ett s.k. ”syltrör” placerat i öppningen av borrhålet (vilket ses som 

gulfärgade rör på bilden) 

Håldjup 

Före laddning av ett borrhål kontrolleras detta av sprängpersonalen och resultatet matas in i en 

handdator. Datorn har till uppgift att varna sprängpersonalen om borrhålet ligger utanför de 

önskade gränserna. Hålet märks ut med orange färg om det är borrat för grunt. Är borrhålet 

för djupt knyts ett band runt pinnen. Ligger hålet inom de önskade gränserna som angetts i 

borrplanen lämnas pinnen i ursprungligt skick.  
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Figur 5.13 Sprängpersonalen kontrollerar håldjupet   

Laddning 

Efter håldjupet har kontrollerats och hålet bedöms ligga inom de önskade gränserna placeras 

tändkapslarna (NONEL) och två stycken boosters i borrhålet, vilka fästs vid pinnen. Boostern 

innehåller sprängämne av konventionell typ. Varför två stycken boosters används är att man 

vill vara säker på att åtminstone en tänder upp sprängämnet.  

Därefter fyller sprängämnesentreprenören (FORCIT) borrhålen med ca 900 kg 

emulsionssprängämne per hål, mängden varierar beroende på den specifika laddningen och 

håldjupet. Sprängämnets medeldensitet är ca 1150 kg/m
3
 och en detonationshastighet på 

ungefär 5 700 m/s.   

Emulsionssprängämnet känsliggörs genom att ett gasbindningsmedel (Prillit, ANPP 20-30 %) 

tillförs i samband med fyllningen av borrhålet. Efter ca 30 minuter har avladdningen hos 

sprängämnet verkat och hålen fylls igen av finkrossat berg (förladdning). Spränghålet lämnas 

därefter orört till dess att sprängning sker.  

 
Figur 5.14 Laddning av ett borrhål utförs av FORCIT  
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Figur 5.15 Översiktsbild på en laddningslastbil från FORCIT samt en principskiss över ett 

färdigladdat borrhål.  

Koppling av salva 

Samma dag som sprängning sker sammankopplas slangarna från NONEL-tändkapslarna i 

borrhålen ihop med ytfördröjningsblock i ett på förhand bestämt mönster. 

Ytfördröjningsblocken ser till att sprängladdningarna detonerar en och en med en fördröjning 

av 42 millisekunder mellan borrhålen och 176 millisekunder mellan raderna. 

Laddningspersonal och en sprängarbas kontrollerar slutligen att salvan är rätt kopplad innan 

sprängning kan ske.  

 
Figur 5.16 Laddningspersonal kopplar ihop en salva   

Lastning och transport 

Lastning utförs till största del av grävmaskiner, men även hjullastare. Dessa maskiner har 

skopstorlekar mellan 16 – 43 m
3
. Transporten sker med bergtruckar från lastmaskin till 

krosstation eller gråbergsupplag. Malmen transporteras vidare från krosstationen med 

transportband till anrikningsverket.  
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 5.4  Testsalva med elektroniska sprängkapslar 
Detta avsnitt beskriver geologin i området och utförandet av testsalvan, 180-5, sprängd med 

elektroniska sprängkapslar. Konsult för projektet med elektroniska sprängkapslar var Thomas 

Geidby. 

 5.4.1  Geologin i testområdet 
Försöksplatsen för testsalvan, 180-5 var förutbestämd till den söndra delen i dagbrottet på  

180 – meters nivån. Figur 5.17 beskriver bergarterna i området där test och referenssalvorna 

låg och jämför man med färgerna från teckenförklaringen till bergartslegenden i Figur 5.5, 

består största delen (rosa området) av testsalvans område av bergarten diorit och en mindre 

del av amfibolitgnejs och biotitgnejs. Diorit beskrivs av Loberg (1999) som en djupbergart 

med surheten 52 % <SiO2-halt> 63 %, bestående av plagioklas, amfibol och/eller biotit. 

Texturen är medel- till grovkornig, detta beror på att bergarten har stelnat på ett stort djup 

nere i jordskorpan. Färgen på bergarten är något mellangrå. Däremot finns inga exakta 

uppgifter om hur sprickor eller andra svaghetszoner påverkar området.     

 

 
Figur 5.17 Bergarterna i testsalvans område (Höglund) 

 5.4.2  Försökssalvans uppläggning och genomförande 
Salva 180-5 låg i den södra delen av dagbrottet på 180 meters nivån, se Figur 5.18, där 

brytning redan pågick i närområdet. Den principiella uppläggningen av salvan visas i Tabell 

5.1 och en bild på borrplanen finns i Figur 5.19. 

Salvan var laddad med emulsionssprängämne från FORCIT. Emulsionen bestod av ungefär 

20 % ANFO. Matrisdensiteten låg i intervallet 1420 – 1440 kg/m
3
. Efter gasning låg 

densiteten på ungefär 1180 kg/m
3
. Initieringen utfördes i själva sprängkapslarna med 42 ms 

fördröjningstid mellan hålen och 176 ms fördröjningstid mellan raderna. Varje borrhål var 

laddat med två st elektroniska detonatorer, varje i en 1,7 kg BP – 50 provprimer, innehållande 

pentyl och 25 % mineralolja. Totalt bestod salvan av 562 st elektroniska sprängkapslar från  

i-kon.     
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Figur 5.18   Översiktbild över södra delen av dagbrottet där salvornas läge visas 

(Lundmark)   

 

Tabell 5.1 Salvdata för testsalvan 180-5 

Borr- 

hål 

 

 

antal 

Försätt- 

ning 

 

 

m 

Hål- 

avstånd 

 

 

m 

Borrat 

totalt 

 

 

m 

Medel- 

djup 

 

 

m/hål 

Ladd- 

ning 

(medel) 

 

kg/hål 

Ladd- 

ning 

(totalt) 

 

kg 

Spec- 

laddning 

(medel) 

 

kg/m
3
 

Salv- 

volym 

 

 

m
3
 

281 6,5 8,5 4 400,28 15,66 910,7 255 897,1 1,11278 229 962 
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Figur 5.19 Borrplan salva 180-5 (Lundmark) 

 

Salva 180-5 sprängdes den 30 mars 2011 klockan 19.00 och utlastningen av salvans utkast 

påbörjades direkt efter sprängningen. Lastningen av 180-5 utfördes parallellt med den 

närbelägna salvan, 180-6, av två stycken grävmaskiner av modellerna P&H 4100 och Bucyrus 

495 BII, se Figurerna 5.20 och 5.21, vardera med en skopstorlek av 43 m
3
.  

 

 
Figur 5.20 Bucyrus 495 BII (Egen bild) 
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Figur 5.21 P&H 4100 (Egen bild) 

Skuten från salvan sorterades ut och lades åt sidan av grävmaskinisterna för att sedan knackas 

sönder av Maskintjänsts bandburna grävmaskin utrustad med en hydraulhammare. Denna 

maskin är av modell Volvo EC460Cl, se Figur 5.22. Det var operatörerna i denna maskin som 

tog på sig att räkna alla skut de knackat sönder.  

 
Figur 5.22 Maskintjänst bandburna grävmaskin med en hydraulhammare (Egen bild) 

 

Malmen transporterades sedan vidare med gruvtruckar till krosstation 1020 på 285 meters 

nivån i dagbrottet samt till den ytligt belagda reservkrosstationen. Gruvtruckarna är av 

modellerna Caterpillar 793F. Dessa har kapacitet att lastas och transportera 220 ton per last, 

se Figur 5.23.  
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Figur 5.23 Gruvtruck av modell Caterpillar 793F (www. sverige.cat.com) 

 

Krosstationerna 1420 och 1020 är de två nyaste krosstationerna i Aitikgruvan och via dessa 

transporteras malmen till det nya anrikningsverket. Krosstationerna är en typ av 

spindelkrossar av modell FL Smith Traylor. Den rörliga krosskonan väger 110 ton och 

kapaciteten är 8 000 ton/h. Den ingående stenstorleken får maximalt vara 1,20 x 1,20 x 2,0 

meter och den utgående storleken blir i intervallet 0 – 200 mm (Larsson).   

 5.5  Referenssalvans uppläggning och genomförande 
Som referenssalva valdes den närbelägna salvan 180-2 att användas, för borr- och tändplan se 

Figur 5.24 och Figur 5.25. Geologin i referensområdet finns beskriven i Figur 5.17 och bestod 

till störst del av en porfyrisk amfibolit-biotit gnejs (blågrå färg) och en mindre del av 

biotitgnejs och diorit. Gnejs är enligt Loberg (1999) ett samlingsnamn till alla medel- till 

grovkorniga, folierade bergarter med mekaniska egenskaperna att de för slag med hammare, 

splittras längs glimmer – eller amfibolrika skikt i plattor eller kantiga block upp till 10 cm. 

Även i detta område är inga sprickanalyser eller sprickkarteringar utförda. Den principiella 

uppläggningen av salvan visas i Tabell 5.2.  

 

Tabell 5.2 Principiella uppläggningen av referenssalvan 180-2 

Borr- 

hål 

 

 

antal 

Försätt- 

ning 

 

 

m 

Hål- 

avstånd 

 

 

m 

Borrat 

totalt 

 

 

m 

Medel- 

djup 

 

 

m/hål 

Ladd- 

ning 

(medel) 

 

kg/hål 

Ladd- 

ning 

(totalt) 

 

kg 

Spec- 

laddning 

(medel) 

 

kg/m
3
 

Salv- 

volym 

 

 

m
3
 

120 6,5 8,5 1 858,46 15,49 895,2 107 427,7 1,24357 86 387 
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Salva 180-2 borrades och laddades enligt Aitiks standardmodell, med detta menas att hålen 

borrades vertikalt med en diameter av 311 mm. Dessa laddades med emulsionssprängämne 

från FORCIT, bestående av ungefär 20 % ANFO. Matrisdensiteten och densiteten efter 

gasning var samma som i testsalvan.  

Inititeringen utfördes med NONEL UNIDET-sprängkapslar av modell U1000. Systemet är 

uppbyggt kring en sprängkapsel med enhetlig fördröjning, d.v.s. alla kapslar i salvan har 

samma fördröjningstid. Varje borrhål var laddat med två sprängkapslar, varje i en 1,7 kg röd 

Dynoprime (Pentex), innehållande det militära sprängämnet HMX. Sprängkapslarna 

sammankopplades med ytfördröjningsblock i ett på förhand bestämt mönster, detta samma 

dag som sprängningen skedde. Ytfördröjningsblocken såg till att sprängladdningarna 

detonerade en och en med en fördröjning av 42 millisekunder mellan borrhålen och 176 

millisekunder mellan raderna.  

Salva 180-2 sprängdes den 27 april 2011 klockan 19.00 och utlastningen av salvan började 

först den 9 maj endast med Bucyrus 495 BII. Denna fördröjning i lastning berodde på att 

produktionen låg före planerat i den delen av dagbrottet. Salvan transporterades till 

krosstation 1020 och 1420 med bergtruckar av modell Caterpillar 793F.  

 

 
Figur 5.24 Borrplan för referenssalva 180-2 (Lundmark) 
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Figur 5.25 Tändplan för referenssalva, 180-2 (Krigsman) 
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 6  Resultat 
Enligt Aitikgruvans definitionen av ett skut räknas en sten > 1m

3
. Denna storlek är den vilken 

malmen inte passerar genom krossen och måste därför utgöra maximala storleken.    

Resultatet har utvärderats på följande vis; genom att för respektive salva studera teoretisk och 

faktisk laddning, studera sprängningen, manuellt räkna antalet skut och att studera stopptider 

från krosstationerna. Lastbarheten hos salvorna, bergtruckarnas medelkapacitet/ton malm, 

dess medelbränsleförbrukning/ton malm samt lastmaskinernas medellasttid/ton malm har 

redovisats i diagramform och en jämförelse av dessa har gjorts för respektive salva. 

Avslutningsvis redovisas mätningen av markvibrationer i samband med sprängningen av 

respektive salva.  

Fokus i denna rapport har endast koncentrerats på den andel malm som transporterats till de 

två nya krosstationerna. Från salva 180-5 kördes totalt 253 577,6 ton till krosstation 1020 och 

totalt 14 256, 4 ton till krosstation 1420. Från salva 180-2 har hela salvans volym malm körts 

till de nya krosstationerna, 159 743,7 ton malm till krosstation 1420 och 90 445 ton malm till 

1020.  

Hänsyn har även tagits till att testsalvans volym var ungefär 2,7 gånger större än 

referenssalvans.     

 6.1  Laddningsuppföljning 
De teoretiskt beräknade mängderna för emulsionssprängämnet i test och referenssalvan 

återfinns i Tabell 5.1 och 5.2. Dessa överensstämmer inte exakt med den faktiska mängden 

som laddats i borrhålen, detta visas i Tabell 6.1. I salva 180-5 laddades ungefär 5 000 kg mer 

emulsionssprängämne än beräknad mängd. I referenssalvan var den faktiska mängden något 

mindre än den beräknade mängden emulsionssprängämne.  

 

Tabell 6.1 Jämförelse mellan teoretisk och faktisk använd mängd emulsionssprängämne till 

salvorna 180-2 och 180-5  

Salva  180-5 180-2 

Teoretiskt beräknad totalmängd sprängämne 255 897,1 kg 107 427,7 kg 

Faktisk totalmängd sprängämne 261 207, 1 kg 106 134 kg 

 

 6.2  Observationer i samband med sprängningen 
I detta avsnitt beskrivs direkta observationer av salvorna direkt efter sprängning.    

Salva 180-5 

Initieringen startade i den högra delen salvan, se borrplanen i Figur 5.19, och pågick sedan 

diagonalt genom hela salvan. Den diagonala kopplingen är lätt att åstadkomma med 

elektroniskt programmerbara sprängkapslar, då sprängkapseln kan programmeras i varje 

önskat läge.  
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Varför det inte finns någon specifik tändplan, är därför att borrhålen endast loggades och 

därigenom programmerades. Resultaten sparades digitalt, (se bilagor) och därigenom 

skapades ingen tändplan.   

Efter sprängning uppvisade salvan endast ett mindre dike runt kanterna samt en längre 

förflyttning i sidled med ett större framkast, vilket visas i Figur 6.1. Salvans ovansida var 

jämn utan större inslag av gropar. Resultatet visade sig att bli ett jämt grovt styckefall 

genomgående i salvan med en stor andel skut. Figurens vänstra hörn visar att den 

bredvidliggande standardsalvan, 180-6 lyftes högre.  

 

 

 

Figur 6.1 Salva 180-5 direkt efter sprängning  

Salva 180-2 

Initieringen startade i högra hörnet av salvan, se tändplanen i Figur 5.25, och pågick sedan rad 

för rad. Med NONEL-systemet är det betydligt mer komplicerat att koppla en salva i andra 

riktningar än enbart rad för rad och detta är därför den tillgängliga kopplingen av 

standardsalvorna i Aitikgruvan.  

Efter sprängning uppvisade salvan ett djupt dike runt kanterna och en observation var att 

salvan lyft sig högt. Även ovansidan i denna salva blev jämn, vilket visas i Figur 6.2 och 

medförde att resultatet visade sig bli ett jämt och smått styckefall genomgående i salvan.  
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Figur 6.2 Salva 180-5 direkt efter sprängning  

 6.3  Beräkning av antalet skut från båda salvorna 
För att kunna avgöra om antalet skut från testsalvan, 180-5, bidrog till en ökning eller 

minskning, jämfördes resultatet med antalet skut från referenssalvan, 180-2. En exakt räkning 

av skuten från salva 180-2 gick inte att påvisa eftersom Maskintjänsts skutknackare inte varit i 

det aktuella området under tiden salvan lastats ut och skuten hade blandades ihop med skut 

från en närliggande salva. Efter konversationer med olika maskinförare under den aktuella 

lastperioden uppskattades skuten till ca 90 st i varierande storlekar. 

Ett exakt antal skut beräknade från salva 180-5 visas i Figur 6.3. Det totala antalet skut var 

445 st i varierande storlek från 0-10 m
3
. Figuren visar också att det har varit en relativt jämn 

fördelning av skut genomgående i salvan. Andelen skut i storleken 5-10 m
3
 är 44,7%, vilket 

nästan är vartannat skut. För uppfattning av storleken på dessa skut visas jag som 

referensperson i Figur 6.4 bredvid ett skut i storlek 5-10 m
3
 från salva 180-5.  
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Figur 6.3 Tabell över antalet skut i storleken 0-5 och 5-10 m

3
 från salva 180-5 

 

 
Figur 6.4 Jag bredvid ett skut i storleken 5-10 m

3
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 6.4  Stopptider beträffande skuthantering i krosstationerna 

1020 och 1420 
Stopptider har hämtats från krosstationernas uppföljningsprogram och dessa registrerar den 

totala tiden för hantering av skut >1 m
3
.  

Från testsalvan är den totala tiden för skuthantering 14 timmar 38 minuter och 59 sekunder, 

denna tid är beräknad från stopptider från både krosstation 1020 och 1420.  

Från referenssalvan är den totala tiden för skuthantering 20 timmar 50 minuter och 34 

sekunder under den aktuella lastperioden, från både krosstation 1420 och 1020.  

 6.5  Lastbarheten i salvorna 180-5 och 180-2 
En jämförelse av lastbarheten i test och referenssalvan har gjorts, se Figur 6.5. Detta genom 

att göra en jämförelse mellan antalet grävskopetag per sekund genom salvorna i 

procentandelar från botten till toppen av salvan. Diagrammet är konstruerat utan 

extremvärden i lastningen, d.v.s. utan tider mellan 0 > skoptag > 35 sek, det vanligaste 

tidsintervallet per skoptag ligger mellan 5 – 35 sek.  

 

 
Figur 6.5 Grävtidsdiagram för både test- och referenssalvan 

 

Från Figur 6.5 kan man se att lastbarheten inte varierar desto mer i salvorna. Salva 180-2 har 

dock ett något högre maximumvärde på ungefär 8,2 % av antalet skoptag, vilka tog 14 

sekunder att lasta. Medelgrävtiden för 180-2 var 16,73 sekunder jämfört med 16,92 sekunder i 

salva 180-5. 

Andra diagram som visar lastbarheten i salvorna har konstruerats visas i Figur 6.6 och 6.7. 

Dessa illustrerar diagrammet i Figur 6.5 och ger en schematisk överblick i lastbarhet 

genomgående i salvorna med olika färger på grävskopetagen per sekund.  
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Figur 6.6 Schematisk överblick över lastbarheten per grävskopetag i testsalvan 180-5 
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Figur 6.7 Schematisk överblick över lastbarhet per grävskopetag i referenssalvan 180-2 

 

 6.6  Bergtruckarnas kapacitet och bränsleförbrukning per ton 

malm.  
I detta avsnitt redovisas ett antal diagram över gruvtruckarnas kapacitet, (angivet i ton/h) och 

bränsleförbrukning per ton lastad malm. Diagrammen är skapta av bergtruckarnas 

medeltonnage per last, medelcykeltid till krosstationerna 1420 och 1020 och förbrukad mängd 

diesel, från både salva 180-5 och 180-2.  

Distanserna som används i beräkningarna är, 5 150 meter till krosstation 1020 och 3 380 

meter till krosstation 1420 från salva 180-5 samt 6 437 – 6 598 meter till kross 1020 och 

3 380 – 3 541 meter till krosstation 1420 från salva 180-2.  

Medeltiderna är beräknade från varje enskild bergtruck på samma distans till krosstationerna, 

detta för att få mest pålitligt resultat från båda salvorna. Resultatet är presenterat så att 

kapaciteten/ton och bränsleförbrukningen/ton visas för olika lastintervall från 190-205 ton, 

205-215 ton, 215-230 ton samt > 320 ton. Bergtruckar med < 190 ton har sorterats bort, detta 

räknas som extremvärden. Bergtruckar med en cykeltid > 1000 min sorterades också bort som 

extremvärden.  
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 6.6.1  Bergtruckar från salva 180-5 till krosstation 1020 och 1420 
I detta avsnitt visas diagram med medelkapacitet/ton och medelbränsleförbrukning/ton för 

bergtruckar från salva 180-5 till krosstation 1020 och 1420. Diagrammen är skapta av fakta 

visad i Tabell 6.2 och 6.3.  

Tabell 6.2 Fakta beräknad på medelvärden för varje enskild bergtruck till krosstation 1020 

 190 – 205 205 – 215 215 – 230 >230 

Kapacitet/ton 314 333 373 354 

Bränsleförbrukning/ton 0,35 0,33 0,31 0,32 

 

 
Figur 6.8 Diagram över medelkapaciteten/ton för bergtruckar från salva 180-5 till 

krosstation 1020 

 

 
Figur 6.9 Diagram över medelbränsleförbrukningen/ton för bergtruckar från salva 180-5 

till krosstation 1020 
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Tabell 6.3 Fakta beräknad på medelvärden för varje enskild bergtruck till krosstation 1420 

 190 – 205 205 – 215 215 – 230 >230 

Kapacitet/ton 344 382 326 473 

Bränsleförbrukning/ton 0,50 0,49 0,43 0,39 

 

 

 
Figur 6.10 Diagram över medelkapaciteten/ton för bergtruckar från salva 180-5 till 

krosstation 1420 

 

 
Figur 6.11 Diagram över medelbränsleförbrukningen/ton för bergtruckar från salva 180-5 

till krosstation 1420 
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 6.6.2  Bergtruckar från salva 180-2 till krosstation 1020 och 1420 
I detta avsnitt visas diagram med medelkapacitet/ton och medelbränsleförbrukning/ton för 

bergtruckar från salva 180-2 till krosstation 1020 och 1420. Diagrammen är skapade av fakta 

visad i Tabell 6.4 och 6.5.   

Tabell 6.4 Fakta beräknad på medelvärden för varje enskild bergtruck till krosstation 1020 

 190 – 205 205 – 215 215 – 230 >230 

Kapacitet/ton 282 255 293 352 

Bränsleförbrukning/ton 0,46 0,44 0,41 0,38 

 

 
Figur 6.12 Diagram över medelkapaciteten/ton för bergtruckar från salva 180-2 till 

krosstation 1020 

 
Figur 6.13 Diagram över medelbränsleförbrukningen/ton för bergtruckar från salva 180-2 

till krosstation 1020 
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Tabell 6.5 Fakta beräknad på medelvärden för varje enskild bergtruck till krosstation 1420 

 190 – 205 205 – 215 215 – 230 >230 

Kapacitet/ton 345 375 382 399 

Bränsleförbrukning/ton 0,40 0,39 0,38 0,36 

 

 
Figur 6.14 Diagram över medelkapaciteten/ton för bergtruckar från salva 180-2 till 

krosstation 1420 

 

Figur 6.15 Diagram över medelbränsleförbrukningen/ton för bergtruckar från salva 180-2 

till krosstation 1420 
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 6.6.3  Resultat från beräkning av kapacitet/ton och bränsleåtgång/ton 

från respektive salva 
De slutsatser som kan dras av figurerna i ovanstående avsnitt är att kapaciteten/ton ökar och 

bränsleförbrukningen/ton minskar hos flertalet bergtruckar med ett tyngre tonnage, utom de 

från salva 180-5 till krosstation 1020. Beräknat på ett medelvärde från kapaciteten/ton i alla 

lastintervall, endast från salva 180-5 till krosstation 1020 och salva 180-2 till krosstationen 

1420, visar att medelkapaciteten/ton är något högre i salva 180-2.  

I salva 180-5 är kapaciteten/ton som högst och bränsleförbrukningen/ton som lägst då lasten 

ligger i intervallet 215 – 230 ton på bergtruckar med destination till kross 1020. Då salva  

180-5 lastades stod kross 1420 under ett längre repstopp, varför enbart en ytterst liten mängd 

trucklaster körts dit och huvuddelen till kross 1020.   

Medelbränsleförbrukningen låg i salva 180-5 på 0,33 liter/ton till krosstation 1020. I salva 

180-2 låg medelbränsleförbrukningen på 0,38 liter/ton till krosstation 1420 och 0,42 liter/ton 

till 1020.     
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 6.7  Grävmaskinernas lasttid per ton malm 
I detta avsnitt beräknas och illustreras lastmaskinernas totala lasttid/ton malm. Detta är 

beräknat från grävmaskinens cykeltid, från det att grävmaskinisten börjar lasta tills dess att 

bergtrucken kör iväg samt bergtruckarnas tonnage. Även i detta avsnitt har resultatet 

presenterats i diagram indelade i följande intervall från 190-205 ton, 205-215 ton, 215-230 ton 

samt > 320 ton.  

 6.7.1  Lasttid/ton i salva 180-5 
Diagrammet i Figur 6.16 är skapat av fakta från Tabell 6.6.  

 

Tabell 6.6 Fakta beräknad på medelvärden för varje enskild bergtruck 

 190 – 205 205 – 215 215 – 230 >230 

Lasttid/h  0,016 0,014 0,011 0,012 

 

 
Figur 6.16 Diagram över medellastiden i minuter/ton för salva 180-5 
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 6.7.2  Lasttid/ton i salva 180-2 
Diagrammet i Figur 6.17 är skapat av fakta från Tabell 6.7. 

Tabell 6.7 Fakta beräknad på medelvärden för varje enskild bergtruck  

 190 – 205 205 – 215 215 – 230 < 230 

Lasttid/h  0,011 0,011 0,01 0,0091 

 

 
Figur 6.17 Diagram över medellastiden i minuter/ton för salva 180-2 

 

 6.7.3  Resultat från grävmaskinens medellasttid i minuter/ton i 

respektive salva  
Diagrammen i Figurerna 6.16 och 6.17 visar att medellasttiden i genomsnitt minskade i salva 

180-2. Dessa indikerar också att lasttiden/ton minskar med ökat antal tonnage på 

bergtruckarnas laster. I salva 180-5 var medellasttiden/ton som minst i intervallet 215 – 230 

ton, medan den i salva 180-2 var som minst i intervallet > 320 ton.  
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 6.8  Mätning av markvibrationer 
Mätning av markvibrationer vid salvorna registrerades i Serviceort point: Mp1 V12V, 

Serviceort, vilken ligger ett hundratal meter från salvorna i gynnsamt läge med avseende på 

skjutriktningarna. I Figur 6.18 och 6.19 visas schematiskt hur vibrationssignalernas 

amplituder verkade samt hur länge vibrationen pågick och med vilka max- och minimivärden.  

 
Figur 6.18 Vibrationssignal från salva 180-5 

 

 
Figur 6.19 Vibrationssignal från salva 180-2 
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  7  Diskussion  
Syftet med att utreda och följa upp en salva sprängd med elektroniskt programmerbara 

sprängkapslar och om detta har en betydande inverkan på fragmenteringen på berget och 

andelen skut uppnåddes till en viss del. Studien åskådliggör att fragmenteringen blev onormalt 

grov jämfört med en standardsalva, men inget exakt resultat påvisas.   

Största orsaken till detta berodde på att salvan var sprängd med en för lång fördröjningstid 

mellan raderna. Enligt konsulten Tomas Geidby skulle hälften av fördröjningstiden räckt 

d.v.s. 88 sek. Normalt för pallsprängning är 80 ms fördröjningstid mellan raderna. Ett resultat 

av de långa fördröjningstiderna blev att energin i sprängningsmomentet inte enbart 

koncentrerades till att lyfta och sönderdela berget, utan att mest förflyttade det i sidled. Att 

salvans ovansida var jämn utan en större andel gropar tydde på ett jämt styckefall 

genomgående i salvan, vilket också blev resultatet.  

Fördröjningstiderna, försättningen och hålavståndet var redan förutbestämda och kunde därför 

inte ändras. Aitik valde att endast ändra på en parameter i taget, då att pröva använda 

elektroniska sprängkapslar istället för att laborera med olika fördröjningstider. Till hösten 

kommer kompletterande försök med elektroniska sprängkapslar att göras, då med mer 

anpassade fördröjningstider.  

 7.1  Laddningsuppföljning 

De slutsatser som kan dras genom att jämföra den teoretiskt beräknade mängden 

emulsionssprängämne med den faktiska är den, att i salva 180-5 laddades ungefär 5 000 kg 

mer än beräknad mängd och att detta bör ha indikerat att berggrunden innehållit en större 

andel sprickor eller diskontinuiteter, i vilka sprängämnet runnit iväg i. Detta resultat kan vara 

en bidragande orsak till varför den grova fragmenteringen erhölls. Då inga exakta 

sprickkarteringar från det aktuella området finns tillgängliga är detta endast spekulationer och 

inget exakt resultat kan påvisas.  

I referenssalvan påvisades ingen jämförbar skillnad mellan den teoretiska och faktiska 

laddningen i borrhålen, vilket då bör ha indikerat att berggrunden inte innehållit mer 

omfattande sprickor eller diskontinuiteter. Detta antagande stödjer den fina fragmenteringen 

som erhölls.  

 7.2  Beräkning av antalet skut i båda salvorna 

Det gick tydligt att observera genom att själv vara med i grävmaskinen, att fragmenteringen 

genomgående och antalet skut var betydligt mindre i salva 180-2. Detta påstående kan inte 

bevisas helt exakt eftersom Maskintjänsts skutknackare inte räknat skuten från salva 180-2. 

Ett relativt representativt resultat kunde vara att multiplicera 90 skut med faktorn 2,7 

volymenheter (vilken är faktorn salva 180-5 är större än 180-2), då antar jag att salva 180-2 

hade uppvisat samma beteende även vid en större volym. Den totala mängden skut skulle då 

bli ungefär 243 stycken, vilket skulle innebära en minskning med totalt 202 skut jämfört med 

445 stycken från testsalvan. Detta resultat indikerar att salva 180-5 var onormalt grov.  
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 7.3  Stopptider beträffande hanteringen av skut i krosstation 

Att salva 180-5 hade en mindre tid för hanteringen av skut i krosstationerna än salva 180-2 

berodde på att den grövsta delen av malmen sorterades bort av grävmaskinisterna och 

transporterades till reservkrosstationen, vilken tål grovt material mer än de två nyare 

krosstationerna.  

Då malmen från salva 180-2 lastades och transporterades till krosstation 1420 blandades den i 

tippfickan med en mycket grov malm från 165-nivån i dagbrottet, vilket därför gav upphov till 

den långa tiden för hantering av skut.  

 7.4  Lastbarheten i salvorna 

Varför lastbarheten inte varierade mer i salvorna på grund av den grova fragmenteringen tror 

jag beror på att det var två stycken grävmaskiner som användes till lastningen i salva 180-5, 

där grävmaskin P&H 4100 har en bättre lastningsförmåga och arbetar mer metodiskt i grovt 

material än Bucyrus 495 BII. Salva 180-2 lastades enbart med Bucyrus 495 BII. Utifrån detta 

antagande blev lastningen därför relativt lika i båda salvorna.  

Utifrån resultatet från Figurerna 6.6 och 6.7 är det betydligt mer komplicerat att antyda om 

lastbarheten förbättrades i någon salva, detta eftersom många färger är blandade med 

varandra, vilket ger ett svårtolkat resultat. Utifrån min egen observation kan jag ändå urskilja 

att grävskopetagen från salva 180-5 innehåller något fler skoptag i färgerna rött och grönt, 

vilka indikerar att salvan lastats något långsammare. Denna iakttagelse bör indikera den grova 

fragmenteringen i salva 180-5.   

 7.5  Gruvtruckarnas kapacitet och bränsleförbrukning per ton 

malm 

De slutsatser som kan dras av diagrammen i avsnittet 6.6 är att kapaciteten/ton malm är i de 

flesta fall större i lastintervallet > 230 ton, vilket är för bergtruckar av modell Caterpillar 793F 

en överlast. Detta är ett resultat, vilket det ökande slitaget på maskiner och vägar också måste 

vägas in i det totala resultatet.   

Beräknat på ett medelvärde från kapaciteten/ton i alla lastintervall, detta endast från salva 

180-5 till krosstation 1020 och salva 180-2 till krosstationen 1420, visar att 

medelkapaciteten/ton är något högre i salva 180-2. Denna iakttagelse bör indikera att 

truckarnas medelcykeltid är något snabbare och att fragmenteringen var mindre.   

Detta resultat styrks med en jämförelse av medelbränsleförbrukningen/ton i de angivna 

sträckorna ovan, vilket för salva 180-2 uppvisade en högre medelbränsleförbrukning/ton 

jämfört med salva 180-5. Den ökade andelen fin fragmentering innebar att en större volym 

malm kunde transporterades utan inslag av luft, vilket också ökade tyngden på trucklasterna. 

Detta jämfört med en trucklast med grövre fragmentering med en större andel luft. 
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I resultatet måste även vägen till krosstationerna räknas in. Den angivna distansen från 

salvområdet till krosstation 1020 är nästan 2 km längre i ren körväg än till krosstation 1420, 

detta per lastcykel.  

Från salvområdet till krosstation 1020 är vägen mestadels rak och svagt sluttande nedåt, vilket 

innebär att på vägen tillbaka är trucken tom, därav den lägre bränsleförbrukningen. Vägen till 

krosstation 1420 är från salvområdet brant uppåtgående, varför det krävdes en betydligt större 

mängd bränsle att transportera malmen.   

Den aktuella lastperioden för salva 180-5 var då krosstation 1420 stod inför ett längre 

reperationsstopp, varför endast krosstation 1020 användes för produktion. Detta kan också ha 

inneburit att truckarnas medelcykeltid ökat något med tanke på de mindre oplanerade stoppen 

som alltid förekommer i krosstationerna.     

 7.6  Grävmaskinernas lasttid per ton malm 

Resultatet från grävmaskinernas medellasttid/ton malm i salvorna visar tydligt att det tog 

längre tid att lasta malmen från salva 180-5, vilket indikerar att salvan var mer svårlastad. 

Denna orsak bör bero på den grova fragmenteringen som erhölls.  

Ytterligare en bidragande orsak till detta resultat är beroende på maskinist i grävmaskinerna. 

En erfaren maskinist lastar på en betydligt kortare tid än en oerfaren. I regel är manliga lastare 

med många års erfarenhet av lastning snabbare och mer oförsiktiga än en kvinnlig 

grävmaskinist.      

 7.7  Mätning av markvibrationer 

En tydlig slutsats av mätningarna av markvibrationerna påvisade att vibrationssignalernas 

amplituder är betydligt lägre i salvan sprängd med elektroniska sprängkapslar. Med den 

maximala endast 2,99 mm/s, jämfört med 6,77 mm/s, vilket är det maximala i salva 180-2. 

Detta därför elektronisksprängkapseln har en i förväg programmerad tidsstyrning vilken 

möjliggör en exakt bestämning av detonationen för varje enskild laddning, vilket också 

medförde att spridningen mellan intervallnumren eliminerades och vibrationerna minskade.  

Detta resultat är viktigt att veta och komma ihåg allteftersom dagens bestämmelser och regler 

blir striktare för storleken av markvibrationer nära bebyggt område. Aitik planerar på att i 

framtiden ytterligare utöka produktionen ännu närmare bebyggt område varför elektroniskt 

programmerbara sprängkapslar borde bli aktuella att använda som standard.   
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 7  Slutsatser 
Testet med att använda elektroniska sprängkapslar gick bra därför att alla sprängkapslar 

detonerade och inga yttre störningar uppkom.  

Studien åskådliggör att testsalvan resulterade i en mycket grov fragmentering som erhölls pga 

de långa fördröjningstiderna mellan raderna. Detta jämfört med en standardsalva som 

anpassats till de rådande förhållandena med NONEL-systemet.  

 176 ms fördröjningstid mellan raderna är för lång tid. 

 

 Antalet skut ökade med 202 stycken jämfört med referenssalvan vid samma teoretiska 

volym berg.  

 

 Ingen större skillnad i lastbarhet mellan salvorna. 

 

 Truckarnas medelkapacitet/ton malm är lägre i testsalvan. 

 

 Truckarnas medelbränsleförbrukning/ton malm är lägre i testsalvan.  

 

 Grävmaskinernas medellasttid/ton malm var högre i testsalvan.  

 

 Markvibrationerna minskade markant med användningen av elektroniska 

sprängkapslar. 

 

Slutord 

En anslutande kommentar i detta examensarbete är att förutsättningarna på att kunna påvisa 

ett representativt resultat saknades. Ett test i denna omfattning berör många olika delar av 

produktionen och kräver att alla inblandade måste vara informerade och ta hänsyn. Jag har 

under arbetets gång fått lära mig otroligt mycket och kommer använda denna nyfunna 

kunskap i min fortsatta karriär i Aitikgruvan.  
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 8  Rekommendationer 
 

En handlingsplan för genomförande av liknande test i framtiden bör innehålla: 

Starta projektet med att: 

• Utföra noggranna karteringar av spricktillståndet i berget 

• Utföra noggranna mätningar av borrhålsavvikelser och avladdning i borrhålen 

• Informera och göra alla produktionsarbetare delaktiga och uppmärksamma på testet 

Under genomförandet av projektet bör följande punkter beaktas:  

• Testet bör innefatta fler testsalvor, minst 10 stycken krävs för ett noggrant och 

representativt resultat 

• Använda mindre fördröjningstid mellan borrhålsraderna, ungefär hälften, d.v.s. 88 ms 

• Försöka styra transporterna av salvorna till endast en krosstation utan inbladning av 

malm från salvor som ej är delaktiga i testet 

• Pröva att använda elektroniskt programmerbara sprängkapslar i en del av gruvan med 

mycket sprickrikt eller sönderslaget berg 

Efter utförandet av projektet bör följande punkter beaktas:  

• Använda dataprogram för analys av fragmentering 

• Använda Kuz-Ram fragmenteringsmodell, vilken omfattar en teoretisk beräkning av 

medelstyckefallet och styckefallsfördelningen i salvan 
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 10  Bilagor   
Bilaga A-D är en resumé av Tomas Geidby. Detta material är sammanställt genom en 

överföring från loggarna.  

  

Bilaga A – Testsalvans fördröjningstider. 
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  Bilaga B – Testsalvans skjutriktning. 
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 Bilaga C – Loggningsdata från ikon. 
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 Bilaga D – En avslutande fältrapport från alla fem loggar efter sprängning. 

 

 

 


