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SAMMANFATTNING 
 
Vid underjordsbrytning såsom den i Kiirunavaaragruvan är det idag näst intill 
omöjligt att inte lämna kvar något av den bortsprängda malmen. 
 
I detta examensarbete har ett planeringsverktyg utvecklats för att bättre kunna 
prognostisera utlastningsgraden för de planerande brytningskransarna. Detta 
har gjorts för att minimera mängden kvarlämnad malm, vilket förhoppningsvis i 
slutändan kan leda till en ökad utlastningsgrad och därmed en ökad vinst för 
företaget. 
 
Syftet med examensarbetet är att, utifrån befintliga planerings- och 
produktionsdata, skapa en modell för planering, uppföljning och 
åskådliggörande av planen och uppföljningen av utlastningsgraden. 
Planeringsverktyget är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för företagets 
planerare i deras arbete med att ta fram en prognos för utlastningsgrad. Detta 
för att inte basera prognosen på enbart historik och tidigare erfarenhet.  
 
Studien är kvalitativ då den utgår från egna undersökningar, litteraturstudier 
och diskussioner med personer insatta i produktionen vid gruvan. 
Examensarbetet präglas även av ett abduktivt arbetsätt då uppgiften går ut på 
att finna något nytt som ej tidigare använts och som utgår från existerande 
teori.  
 
Studien har resulterat i ett fungerande verktyg som kan användas vid 
planeringen för beräkning av utlastningsgraden vid gruvbrytningen på LKAB i 
Kiruna. Verktyget har testats i mindre skala av de tänkta användarna, men hur 
stor nytta företaget i slutändan kommer att ha av verktyget får framtiden utvisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 

ABSTRACT 
 
Today it is almost impossible to take care of all the blasted iron ore during 
underground mining, which is the case in the Kiirunavaara mine as well. 
 
A planning tool has been developed within the scope of this study to be able to 
better forecast the loading degree of the planned mining. This has been done in 
order to minimise the amount of left-over iron ore, which hopefully may lead to 
an increased loading degree and also an increased profit for the company.  
 
The purpose of this study is to, by using existing planning data and production 
data, create a model for planning, follow-up and illustration of the plan and the 
follow-up of the loading degree. This planning tool has been designed to aid the 
company�s planners in their work with producing a prognosis regarding the 
loading degree, so that the prognosis is not solely based on history and prior 
experience.  
 
This study is qualitative since it is based on own research, literature studies and 
discussions with employees who are well-informed on the mine�s production. 
The study is also characterised by an abductive approach since the task is to find 
something new that has not previously been used and that derives from existing 
theory.  
 
The study has resulted in a functioning tool that can be used for planning and 
calculating the loading degree at the LKAB mine in Kiruna. The tool has been 
tested on a small scale by the prospective users. However, it remains to be seen 
to what extent the company can use and benefit from the tool in the future.   
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1 INLEDNING 
Detta inledande kapitel tar upp problembeskrivning samt syfte, mål och 
avgränsningar.  
 

1.1 Problembeskrivning  

Det finns en stor efterfrågan på råmalm världen över och detta har gjort att 
många gruvindustrier försöker hitta egna lösningar för att öka sin egen 
effektivitet inom produktion och LKAB är inget undantag. 
 
LKAB använder en så kallad storskalig skivrasbrytning för att bryta sin malm i 
Kiirunavaaragruvan. Liksom andra brytningsmetoder har denna 
brytningsmetod sina för- och nackdelar. Fördelarna är att denna 
brytningsmetod är relativt kostnadseffektiv jämfört med andra 
brytningsmetoder under jord. Nackdelarna är bland annat att man får acceptera 
en viss inblandning av rasmassor eller gråberg i de utlastade malmvolymerna.  
 
För att kontrollera inblandningen av gråberg används idag skopvågar som är 
fast monterade på lastmaskinerna. Då gråberg har en lägre densitet än 
järnmalm, kan personerna som arbetar med utlastningen få en indikation när 
inblandningen blivit för stor och kan därmed avbryta utlastningen av den 
sprängda salvans krans. Det totala utlastade tonnaget jämförs sedan med 
salvans teoretiska tonnage som sedan kan översättas till en så kallad 
utlastningsgrad.     
 
LKAB för en noggrann beräkning på hur mycket malm som kvarlämnas i gruvan 
och jobbar ständigt med att minimera denna mängd. Företaget saknar dock idag 
ett verktyg för att förutspå och beräkna en preliminär utlastningsgrad för de 
framtida skivrasbrytningarna. Eftersom denna typ av verktyg saknas har man 
således också svårt att kontrollera hur utfallet blev och får därmed förlita sig på 
tidigare resultat och erfarenheter för att prognostisera den kommande 
utlastningsgraden. Idag prognostiseras utlastningsgraden med hjälp av historik 
men också genom att använda sig av den erfarenhet planerarna besitter.        
 
Ett väl utformat planeringsverktyg skulle innebära att planerarna får den hjälp 
som länge eftersträvats vid sin planering av de tänkta kransarnas 
utlastningsgrad. Planeringsverktyget skulle också vara ett hjälpmedel till att se 
om de periodiska målen blivit uppfyllda vad gällande periodens prognostiserade 
utlastningsgrad.  
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att, utifrån befintliga planerings- och 
produktionsdata, skapa en modell för planering, uppföljning och 
åskådliggörande av planen och uppföljningen av utlastningsgraden. 
 

1.3  Mål 
Målet med examensarbetet är att lämna ett färdigt förslag/kravspecifikation på 
ett verktyg som kan integreras/kommunicera med gruvans produktionssystem 
GIRON. Detta bör förhoppningsvis i slutändan leda till en ökad utlastningsgrad 
och därmed en ökad vinst för företaget. 
 

1.4 Avgränsningar 
På grund av att examensarbetet är på 20 högskolepoäng som då innebär 20 
veckors heltidsarbete, har en del avgränsningar gjorts i arbetet. 
 

 Under examensarbetet kommer endast Kiirunavaaragruvan och dess 
brytningsmetod att ligga som grund för denna studie. Detta innebär att 
andra gruvor och brytningsmetoder kommer att exkluderas. 

 
 För att inte behöva ta sig igenom en alltför stor mängd indata har en 

avgränsning gjorts till den norra delen av gruvan, även kallat sjömalmen, 
och mellan nivåerna på 600 och 800 meters djup.  

 

1.5 Målgrupp 

Rapporten riktar sig i första hand till LKAB och företagets produktionsplanering 
för storskalig skivrasbrytning. Även andra gruvföretag med liknande 
brytningsmetoder kan finna intresse av att läsa rapporten.    
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2 LKAB (LUOSSAVAARA KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG) 
1898 var det år som LKAB startade sin gruvdrift på toppen av Kiirunavaara. I 
över 60 år bröts malmen från dagbrott för att sedan 1962 övergå till brytning 
under jord. Företagets första disponent hette Hjalmar Lundbohm och var 
anställd hos LKAB fram till 1920. Lundbohm härstammade ursprungligen från 
Dalsland och hade studerat kemi och geologi på Chalmers innan han kom till 
Kiruna. Han kom att bli en legend och har nu också fått Kirunas gymnasieskola 
och stadens längsta väg uppkallad efter sig (En historisk resa, 2006).   
 
LKAB är ett helägt statligt företag och hade 2007 en nettoomsättning på 16385 
mkr och har i dag knappt 4000 anställda i hela koncernen. Det är en dryg 
halvering från toppåret 1961 då personalstyrkan var på hela 8297 anställda. De 
senaste åren har rekryteringen återigen fått fart efter att ha stått still i flera år 
och detta beror främst på den ökade konjunkturen och den globala efterfrågan 
på järnmalmsprodukter (LKAB:s Årsredovisning, 2007).  
 
Huvudprodukten som framställs idag är centimeterstora kulor, även kallad 
järnmalmspellets, men företaget har också tillverkat en mindre andel fines1. Vid 
årsskiftet 2007 lade företaget ner sin finesproduktion och har nu helt övergått 
till att leverera pellets till sina kunder. Syftet med detta är att om några år helt 
övergå till att bli en enproduktsgruva. Detta kommer att innebära stora 
förenklingar och effektiviseringar av råmalmsflödet. 
 
Företaget har i dag gjort flera stora investeringar för att möta den stora 
efterfrågan på järnmalm. Detta har resulterat i ett nytt pelletsverk (MK3) i 
Malmberget som invigdes i oktober 2006, se Figur 2.1. I Kiruna uppförs också 
ett nytt anriknings- och pelletsverk (KA3 och KK4) som beräknas tas i 
produktion under våren 2008, se Figur 2.2. I investeringarna ingår likaså en 
omfattande ombyggnation av hamnen i Narvik och att åtgärder genomförs för 
att om möjligt öka den aktuella produktionstakten i gruvan.  
 
LKAB har från sina två gruvor i Kiruna och Malmberget lastat ut 40847 kton 
råmalm totalt under 2007, varav 25663 kton från Kiirunavaaragruvan. 
Råmalmen från gruvorna har gjort att företaget kunnat tillverka och leverera en 
slutprodukt på hela 24703 kton under samma år (LKAB, Insidan 2008).   
 
 
 

                                                   
1 Nermald järnmalm till en finkornig järnsand som kunden själv bearbetar före råjärnsprocessen 
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Figur 2.1 Det färdigställda pelletsverket MK3 i Malmberget, (LKAB, Insidan 
2008)  
 
 

Figur 2.2 Byggnation av den nya pelletsverket KK4 i Kiruna, (LKAB, Insidan 
2008) 
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2.1 Malmkroppens utbredning 

Kiirunavaaragruvans malmkropp, som består mestadels av magnetit, är 
sammanhängande och kan liknas vid en gigantisk lutande skiva. Skivans 
riktning är i princip från norr till söder och är omkring 80 meter bred, ca 4 
kilometer lång och har en stupning på omkring 60 grader mot öster, in mot 
Kiruna stad, se Figur 2.3. Magnetiten i malmkroppen håller hög kvalitet, vilket 
innebär att malmen har en låg andel fosfor som gör att malmen får en hög 
järnhalt. 
 
Koordinatsystemet som används i Kirunagruvan är unikt och är uppdelat i Y, X 
och Z koordinater. Y-koordinaten går parallellt med malmkroppen, det vill säga 
från norr till söder, X går vinkelrätt från malmkroppen in mot samhället och Z 
går vertikalt ner mot djupet och har sin nollpunkt från den ursprungliga 
bergstoppen. Idag är utsträckningen på malmkroppen mellan Y500 till Y4700 
och hela koordinatsystemets längdmått är i meter.  
 
För att kunna uppskatta malmkroppens utbredning mot djupet har LKAB gjort 
diamantborrningar från de undersökningsorter på 1060 nivån som finns nere i 
gruvan. Dessa undersökningar har indikerat att malmkroppen åtminstone är två 
kilometer djup, beräknat från Kiirunavaaras ursprungliga topp (Z0). 
Undersökningarna visade dock på att malmen i den södra dela av malmkroppen 
minskar och försvinner helt medan raka motsatsen händer i den norra delen där 
den visar ansatser till att breda ut sig. Undersökningar har också visat att 
malmens järnhalt tenderar att blir högre ju längre ner i malmkroppen 
brytningen sker och detta gäller framför allt i gruvans norra del (LKAB, Insidan 
2008).
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 Figur 2.3 Malmkroppen i Kiirunavaaragruvan, (LKAB, Insidan 2008)  
  

2.2 Brytningsmetod 

I Kiirunavaaragruvan används idag så kallad storskalig skivrasbrytning. Denna 
brytningsmetod är mest lämplig för vertikala malmkroppar och är relativt 
kostnadseffektiv, vilket innebär att man får ut relativt stora mängder malm till 
relativt lågt produktionspris jämfört med andra brytningsmetoder under jord 
(Howard & Mutmansky, 2002).  
 

2.2.1 Tillredning  
För att komma åt malmen behövs tunnlar, även kallade ortar. Dessa ortar 
tillreds vinkelrätt igenom malmkroppen med hjälp av ett hydrauliskt 
borraggregat. Aggregatet borrar ca 60 hål och varje hål är ca 4 meter långt. När 
hålen är borrade laddas de och sprängs. Därefter lastas de lössprängda 
massorna ut med en frontlastare. Efter att bergmassorna lastats ut inleds 
borrningen för nästa salva, denna process upprepas tills hela den tilltänkta 
tillredningen av orten är klar.  
 
När berget är uppsprucket och har dålig hållfasthet behövs ibland 
bergförstärkande åtgärder vidtagas. Till detta används allt som oftast 
bergbultar, dessa förs in i borrade hål där en kil i bultens ände expanderar när 
bulten späns fast mot berget. Samtliga bergbultar gjuts fast med cement.  
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Är berget av väldigt dåligt kvalitet kan en kombination av bult och sprutbetong 
användas som förstärkning. Betongen sprutas ut i ett 5-15 centimeter tjockt 
lager på väggar och tak och förhindrar således stenutfall. På platser där personal 
vistas kontinuerligt och där det är risk för stora ras kan bergförstärkningen 
kompletteras med hjälp av grova vajrar. Dessa vajrar borras och gjuts in för att 
på så sätt ge en stark förstärkning av berget. Vid förstärkning används ibland 
också armeringsnät samt Viscariaband2 (LKAB, Insidan 2008). 
 

2.2.2 Rasborrning 
Rasborrningen borrar i snitt åtta stycken uppåtriktade hål i ortens tak, in i den 
järnrika malmen. Varje hål är på ca 115 millimeter i diameter och har en längd 
på 40-45 meter. Hålen borras på linjen vinkelrätt mot orten i en 
solfjäderliknande form, även kallad krans. Varje krans lutar en aning framåt 
mot den så kallade hängväggen och detta gör att berg ovanför har en mindre 
benägenhet att gå i ras trots att man redan har börjat spränga lös malmen. Efter 
att en krans blivit borrad påbörjas nästa krans tre meter bakom den 
framförvarande. Rasborrningen pågår sedan tills hela orten har blivit 
färdigborrad (LKAB, Insidan 2008).  
 

2.2.3 Laddning  
All produktionssprängning sker på natten och utförs av LKAB:s eget manskap. 
Det sprängämne som används idag framställs av Kimit som är ett dotterbolag 
till LKAB som håller till innanför LKAB:s grindar. Sprängämnet som framställs 
går under benämningen Kimulux och är en bulkemulsion3. Det är ett pumpbart 
sprängämne som laddas med hjälp av specialgjorda laddbilar. Innan 
emulsionen användes vanlig ANFO (ammonium nitrate fuel oil) som 
sprängmedel. Under en vanlig kranssprängning sprängs i genomsnitt 10 000 
ton malm loss vid ett och samma tillfälle. Till detta behövs ca 2 ton av 
sprängämnet Kimulux (LKAB, Insidan 2008).  
 

2.2.4 Lastning  
Lastningen utförs av eldrivna frontlastare som transporterar den lössprängda 
malmen till störtschakt som är placerade längs med malmkroppen. Ett 
störtschakt är i stort sett ett vertikalt hål som mynnar ut till den nuvarande 
huvudnivån på 1045 meter. 
 

                                                   
2 Ett bälte av sammanflätade armeringsjärn.  
3 Blandning av två vätskor som normalt inte blandar sig lätt, exempelvis vatten och olja. 
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De lastmaskiner som används i gruvan är av modellen TORO 2500, dessa är 
lägre och längre än vanliga hjullastare och är lämpade för just gruvdrift. 
Företaget har också investerat i fjärrstyrda lastmaskiner som manövreras ovan 
jord. Den delen av lastningen har gjort arbetet säkrare med avseende på 
arbetsmiljö. Dock har tendenser visat på att fjärrlastningen inte kommit upp till 
samma produktionstakt som de manuella lastmaskinerna som finns i gruvan.  
 
Lastmaskinerna väger omkring 60 ton och har en lastkapacitet på hela 25 ton 
per skopa. Under 2007 lastades och fraktades 25,6 Mton råmalm från 
Kiirunavaaragruvan för vidare förädling och detta år blev ett rekordår gällande 
uppfordring av råmalm (LKAB, Insidan 2008).   
 

2.3 Råmalmsförädling 

Innan råmalen fraktas upp ovan jord passerar den igenom stora krossar som 
maler malmen till en mer lätthanterlig fraktion. Därefter hissas råmalmen upp 
till sovringsverket som är beläget ovan jord med hjälp av stora gruvhissar, även 
kallade skippar. 
 
På sovringsverket krossas malmen till en ännu finare fraktion för att sedan 
separeras från icke önskvärda ämnen med hjälp av magnetseparatorer. Här tas 
malm med god kvalitet ut för att bli till sinterfines, se Figur 2.4, och resten 
transporteras vidare till anrikningsverket för vidare förädling. Här mals malmen 
ner ytterliggare för att sedan renas på kemisk väg från oönskade ämnen så som 
fosfor.  
 
Den anrikade produkten pumpas sedan vidare till kulsinterverket där den 
torkas och blandas med olika tillsatsmedel beroende på vilken pelletsprodukt 
som ska tillverkas. Den färdigblandade massan matas sedan in i stora roterande 
trummor, där den blir till centimeterstora råkulor.  
 
Råkulorna transporteras sedan på ett stort band (grate) där de förvärms och 
torkas innan de till sist går in i en stor roterande ugn även kallad kiln. Här bakas 
råkulorna i en temperatur på 1250°C för att sedan komma ut som färdiga 
pellets, se Figur 2.5. Pelletsen har nu fått ett hårt skal som kommer att tåla 
sluthanteringen och de långa transporterna med tåg och båt till slutkund 
(LKAB, Insidan 2008).  
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 Figur 2.4 Sinterfines, (LKAB, Insidan) Figur 2.5 Pellets, (LKAB, Insidan) 
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3 TEORI 
Under detta kapitel beskrivs teorin över hur ett rasflöde fungerar teoretiskt, 
arbetsgången vid planering av kommande rasbrytning samt en kort beskrivning 
av gruvans olika malmkvalitéer. 
 

3.1 Malmkvalitet 

Malmkroppen som finns i Kiirunavaaragruvan har inte samma jämna 
järnkvalitet rakt igenom utan kvaliteten varierar genom hela malmkroppen. 
Kvaliteten på järnmalm beror på järnhalten men också på hur stor andel fosfor 
som finns i malmen. Med andra ord blir kvaliteten på malmen bättre med ökad 
järnhalt och sämre med ökad fosforhalt.  
 
Problemet med en för hög fosforhalt är att efterbehandlingsprocessen blir 
längre för att avlägsna de oönskade ämnena. Därför ser LKAB helst att malmen 
har så lite fosfor som möjligt, för detta skulle i slutändan betyda att man slipper 
den dyra efterbehandlingen.     
 
LKAB har valt att döpa sin in-situ4 malm till B1, B2, D1, D3 och D5, där �B� står 
för malm med låg fosfor och �D� för hög fosformalm. 
 
 
 
Tabell 1: Klassificering in-situ malm  

   
 
För att underlätta råmalmshanteringen har LKAB valt att bara använda sig av 
tre malmkvaliteter: B1, B2, och D3. 

                                                   
4 Ännu inte utbruten malm 

Malmkvalitet Järn [%FE] Fosfor [%P]  

B1 >66 <0,1 
B2 >50 <0,1 

Låg fosformalm 

D1 >50 0,1-0,8 
D3 >50 0,8-2,2 
D5 >50 >2,2 

Hög fosformalm 
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 Tabell 2: Klassificering råmalm  

 
 
B2-malmen som tas upp från gruvan är nästan uteslutande en blandning mellan 
B-malm och D-malm och denna blandning sker under själva utlastningen.  
 
Denna blandningsprocess som sker via gravitationsflödet kommer senare att 
förklaras under rubriken rasflöde.     
 

3.2 Geologisk prognos 

När en geologiprognos görs för den kommande malmproduktionen, utförs detta 
med hjälp av diamantborrningar. Från borrningarna tas sedan borrkärnor ut för 
vidare granskning av sprickor, malmgränser och malmkvalitéer. Kärnorna tas 
upp ovan jord där första steget blir att analysera och granska borrkärnorna 
visuellt. Därefter skickas delar av kärnan vidare till LKAB:s egna laboratorium. 
Här tas främst järn- och fosforhalten fram. 
 
Efter att laborationsresultatet blivit klart, sammanställs all data och ritas sedan 
in i geologikartor med hjälp av dataprogrammet MicroStation. Dessa kartor 
visar bland annat malmkroppens kontaktzoner mot häng- och liggvägg, samt en 
grov uppskattning av utsträckningsområdet för de olika järnkvalitéerna som 
anträffas i malmkroppen. Hur en sådan prognos ser ut visas i Figur 3.1. Den 
geologiska prognosen ligger sedan till grund när vidare planering görs för den 
kommande gruvbrytningen. 
 

Malmkvalitet %Fe %P  %Fe %P 

B1 >66 <0,1 B1 68,7 0,06 
B2 >50 <0,1 B2 67,2 0,12 

D1 >50 0,1-0,8 
D3 >50 0,8-2,2 
D5 >50 >2,2 

 

D3 65,0 0,62 
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Figur 3.1 Ett horisontellt snitt på malmkroppen och dess in-situ kvalitéer, 
(LKAB, gruvkarta) 
 
 

3.3 Planering av fält- och brytningsort 

Utifrån den geologiska prognosen planeras sedan de fält- och brytningsorter 
som ska användas senare under kommande gruvbrytning. Eftersom dessa orter 
planeras utifrån en prognos är det inte helt ovanligt att orterna justeras i både 
längd och riktning under pågående tillredning. De små justeringarna beror 
oftast på var kontakten med gråberget sker.   
 

3.4 Kartering 

Kartering innebär en inspektion av berget där malmkvalité, bergsprickornas 
riktning samt bergarter dokumenteras. Karteringen genomförs visuellt och där 
det är svårt att på håll kunna se vilken malmkvalitet berget består av används en 
hammare för att slå loss bitar av berget. På så sätt kan stenen granskas närmare 
och bergets karaktär och kvalitet kan därmed lättare bestämmas. 
   
LKAB karterar de ortar som går genom malmen kontinuerligt och detta görs i 
regel mellan varje skjuten salva medan ortarna drivs. Eftersom karteringen 
genomförs frekvent, fås en snabb indikation när gråberget påträffas invid 
hängväggen och därmed avslutas också tillredningen av orten.    
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Den karterade nivån ritas också den in med hjälp av MicroStation i en geologisk 
karta, dock än mer noggrant än den karta som visar den geologiska prognosen. 
Karteringen syftar till att ge en mer rättvisande bild av verkligheten än en 
prognos. Karteringen kommer att ha stor betydelse när planeringen görs inför 
den kommande rasborrningen.  
 
 
 

 
Figur 3.2 Karteringen visar kontaktzoner och malmgränser, (LKAB, gruvkarta) 
 
 

3.5 Rasflöde  
För att ett rasflöde ska fungera till belåtenhet är det viktigt att hela raset har 
kontakt, det vill säga att det inte uppkommer häng. Ett häng kan uppkomma 
när för stora fragment, även kallat skut, fastnar och därmed bildar stora 
luftfickor i rasmassorna. Dessa hålrum kan orsaka störningar i rasflödet och i 
värsta fall vara direkt farliga. Skulle ett alltför stort hålrum bildas på grund av 
ett häng kan stor skada ske i gruvan och eventuellt också vara livsfarligt för de 
som arbetar i dess närhet. För skulle ett sådant häng släppa skulle stora krafter 
släppas lös i form av fallande sten samt att tryckvågor av luft skulle skapas. 
Därför är det mycket viktigt att hela tiden se till att ha kontakt med raset, som 
därmed fungerar som stötdämpare, när en krans lastas ut.      
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För att utlastningen av skivrassalvorna ska bli optimal, det vill säga få en hög 
och jämn utlastningsgrad genom hela gruvbrytningen, är det väsentligt att 
förstå hur rasmassorna rör sig under den pågående utlastningen. Studier inom 
just rasflöde har gjorts under åren och det har konstaterats att det inte är helt 
lätt att förutspå hur gravitationsflödet kommer att bli från krans till krans.  
 

3.5.1 Utfallsprognoser 
En modell som har använts av LKAB och som beskriver hur rasflödet fungerar 
är den modell som utvecklats av Leif Nilsson (VBB Anläggning). Modellen visar 
en teoretisk utfallsellips med tre sekvenser under utlastningen.  
 
Första sekvensen visar att upp till 33 % utlastningsgrad består mestadels av in-
situ malm och har en väldigt låg halt inblandad av intilliggande rasmassor. 
Eftersom inblandningen av rasmassorna hålls på så låga nivåer är det under 
denna sekvens man kan lasta den eftertraktade B1-malmen. En utlastningsgrad 
upp till 66 %, och som ligger mellan sekvens ett och två, kommer att få in 
rasmassor, men har fortfarande största delen från in-situ. Den sista sekvensen, 
den med en utlastningsgrad upp till 100 %, det vill säga sekvensen mellan två 
och tre, visar att den stora mängden som utlastas kommer att bestå av 
rasmassorna som finns kring den utlastade kransen och en mindre mängd från 
in-situ.  
 
Eftersom de två sistnämnda sekvenserna blandas med intilliggande rasmassor 
som kan innehålla en högre andel fosfor än in-situ malmen klassificeras därmed 
det utlastade berget oftast som D-malm.  
 
Funktionen som beskriver denna blandningsprocess för en total utlastning av 
100 % eller mindre kan beräknas med följande formel. 
 
Y=a1X+a2X2 (1) 
 
a1= 1,10385 
a2= - 0,00437835 
 
Genom att ändra värdena på konstanterna a1 och a2 kan formen på 
blandningskurvan styras och bör så också göras om en ny skivrasgeometri 
används. I figur 3.3 (som är en rekonstruktion av diagrammet från 
användarmanualen �Utfallsprognoser�) visas hur en sådan kurva kan se ut med 
de konstanterna som angivits här ovan.  
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 Figur 3.3 Blandningskurva 
 
 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ju mer som lastas ut från den skjutna 
kransen, ju större blir inblandning av intilliggande rasmassor.  Modellen som 
Nilsson lät upprätta visas i figur 3.4 och tabell 3. Figur 3.4 visar dock en 
borrkrans och en teoretisk utfallsellips för en äldre brytningsgeometri är den 
som tillämpas idag (VBB Anläggning). 
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  Figur 3.4 Teoretisk utfallsellips från Nilssons modell, (VBB Anläggning) 
 
 
 
 
Tabell 3 Utfall för geometri visad i figur ovan, (VBB Anläggning) 
  
 Ton in-situ Ton 

rasmassa 
Totalt utfall UG 

Post 1 940 60 1000 33 % 
Post 2 720 280 1000 66 % 
Post 3 320 680 1000 100 % 
Totalt 1980 1020 3000  
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3.5.2 Skivras 2000 
Skivras 2000 är namnet på en internutredning på LKAB där ett av delprojekten 
var att undersöka hur ett rasflöde uppför sig med hjälp av markörer. Försöket 
bestod i att plantera ut ett flertal markörer som sedan skulle indikera på hur 
rasmassorna betedde sig vid utlastning. För att kunna göra ett fullskaligt försök 
med markörer togs fyra intilliggande ortar på samma nivå i anspråk.   
 
Försöken började med att plantera ut markörerna. Markörerna bestod av 
högspänningskabel i enmeterslängder. Varje markör märktes med ett specifikt 
identifikationsnummer, detta för att senare kunna identifiera varje enskild 
markör vid återfinnandet. Markörerna placerades i de fyra ortarna i förborrade 
hål. I varje ort borrades sex stycken kransar vardera med fem hål och dessa 
placerades mellan de färdigborrade rasborrkransarna.   
 
När markörerna placerades i borrhålen dokumenterades markörernas 
identifikationsnummer samt dess plats och läge. Detta gjordes för att senare 
kunna göra en rekonstruktion av malmens rörelse i rasflöde efter det att 
markörerna återfunnits vid utlastningen. För att kunna göra en rekonstruktion 
över rasflöde har förutsatts att markörernas rörelser är lika som det 
intilliggande berget vid utlastning. 
 
Resultatet av den storskaliga markörutredningen visade på att den så kallade 
dragkroppen snabbt söker sig upp genom salvan och detta görs troligtvis redan 
vid sprängningen. Från rekonstruktionen kan ses att redan vid marginell 
utlastning skapas ett så kallt �sug� rakt upp i mitten av salvan. Det har även 
kunnat konstateras att malmrörelsen bromsas upp ut mot sidorna vid en 25 
graders lutning från kransmitt och att rörelser utanför 30 grader kransmitt 
endast sker i undantagsfall. 
 
En dragkropp är den del av salvan som först sätts i rörelse vid utlastning av den 
sprängda kransen. Formen på denna dragkropp kan liknas med en ellipsoid det 
vill säga en oval rund kropp med spetsen riktad uppåt i salvan.  
 
I det storskaliga markörtestet användes 908 stycken markörer och endast 272 
stycken hittades från de 24 markörkransarna. Från de funna markörerna har 
sedan en sammanställning gjorts i form av procent återfunna markörer. 
Figur 3.5 nedan visar det totala antalet funna markörer efter att samtliga 
kransar utlastats. En sammanställning har också gjorts vid en utlastning av 
2000 ton, 4000 ton och 6000 ton och kan ses under bilaga 1. 
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Figur 3.5  Procent återfunna markörer från de 24 markörkransarna 
(Skivras 2000) 
 
 
Av försöken har man kunnat konstatera att dragkroppens lutning in mot 
rasmassorna ofta är flackare än 70 grader och kan vara ända ner mot 60-65 
grader. Detta beror på att finare fragment från rasmassan som uppkommer via 
autogenmalning lättare tar sig igenom än de grövre fragmenten som den 
sprängda salvan oftast består av. Autogenmalning inträffar när rasmassorna rör 
sig nedåt och får därmed stenarna att skava mot varandra och bildar finare 
fraktioner.   
 
Även skjutskador i samband med kranssprängning har kunnat konstateras. 
Skadorna är som störst i rösigt och dåligt berg. Dessa skjutskador som hamnar 
på nästkommande krans får en uppenbar störning på dess dragkropp. Eftersom 
de närmsta kransarna är förladdade med sprängämne kan skjutskadorna också 
göra ett avbrott i nästa krans sprängämnespelare. Detta kan då orsaka ett grövre 
styckefall och en orolig dragkropp i den nästkommande kransen.  
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De slutsatser som kan dras från utredningen är att man kan bekräfta tidigare 
resultat vad gäller dragkroppens branta utveckling in i den skjutna salvan. Var 
den utlastade stenen exakt kommer ifrån är dock inte helt lätt att bestämma och 
beror på dragkroppens lutning samt omfattningen på sönderskjutningen på 
nästkommande krans (Skivras 2000)..  
 

3.6 Kransberäkning 

När tillredningen är färdig för en ort görs en så kallad sektionering. Detta 
innebär att en skanning görs på ortens konturer med hjälp av en totalstation. 
Rådata som fås under sektioneringen förs in i ett dataprogram, Kordab, som 
bearbetar rådata och skapar en färdig modell över den skannade orten. Det 
bearbetade datat kan nu föras in i ett rasborrprogram (RBP) som är speciellt 
framtaget för just kransberäkningar.  
 
De allra första beräkningarna som görs med RBP är att den skapar en 
triangulerad modell. Detta innebär att programmet skapar en tredimensionell 
bild över hela orten och dess konturer. Därefter görs tre uträkningar där den 
första blir att ta fram kransvolymerna. Därefter görs uträkningar för att ta fram 
malmgränserna och till sist görs malm- och volymberäkningar.    
 
Då RBP nu har beräknat den totala volymen samt de olika malmkvalitéernas 
volym i kransen, kan dataprogrammet nu också ta fram tonnaget för den 
teoretiska vikten för hela kransen. Här är det också viktigt att programmet har 
de aktuella malmkvalitéernas olika densitet. Vid uträkning av den totala vikten 
används följande formel. 
 
 

DensitetenVolymMassan    [Kg] (2) 

   
 
Med hjälp av dataprogrammet RBP ritas sedan alla borrhål in som ska borras 
och det görs som tidigare sagts i en solfjäderliknande form med vanligtvis åtta 
borrhål. Borrhålens längd och riktning är beroende av de ovan liggande ortarnas 
placering då borrhålen borras mot dessa ortar, se figur 3.6. Avståndet från ligg� 
och hängvägg har också en avgörande betydelse i borrkransarnas utformning.  
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 Figur 3.6 Principskiss av en standardkrans. 
 
 

3.7 Utlastningsgrad 

Ett mått på hur mycket som lastats ut från en krans kan beskrivas med uttrycket 
utlastningsgrad. Utlastningsgraden, som beräknas ur formeln nedan, beskriver 
hur stor andel av det teoretiska tonnaget som blivit utlastat.  
 
 

  [ % ] (3) 
 
 
Som beskrivits under rubriken rasflöde, kan den utlastade delen bestå av mer än 
bara den teoretiska kransen. Den utlastade malmen kan bland annat komma 
från rasmassorna kring kransen på grund av autogenmalning, sönderskjutning 
på nästkommande krans eller från nivåer ovanför där malm lämnats kvar och ej 
kunnat lastas ut på grund av någon annan anledning. Alla dessa faktorer kan 
påverka hur stor den utlastade mängden sten blir och det är inte ovanligt att 
utlastningsgraden stiger långt över 100 %.  

tonnageTeoretiskt
tonnageUtlastatsgradUtlastning 
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Då utlastningsgraden inte tar hänsyn till om det är malm eller gråberg som 
utlastas, är det viktigt att på något sätt kunna kontrollera vad som finns i de 
utlastade massorna. Det är här som lastmaskinernas skopvågar kommer in i 
bilden. Lastarna har hela tiden kontroll över hur mycket varje skopa med sten 
väger och kan därmed snabbt avgöra när kransen kan anses vara utlastad. Mot 
bakgrund av allt detta inser man ganska snabbt att det inte är helt lätt att 
förutspå vilken utlastningsgrad som kommer att råda för just en specifik krans.   
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4 METOD  
I detta kapitel beskrivs den metod som har använts i forskningsarbetet. Kapitlet 
beskriver också tillvägagångssätt, litteraturstudie, datainsamling samt de 
diskussioner som genomförts. 
 

4.1 Tillvägagångssätt  
I ett inledande skede bestod arbetet i att leta fram tillräckligt med information 
för att kunna genomföra denna rapport. Detta skedde på ett kvalitativt sätt där 
djupare förståelse och subjektivitet utgick från egna undersökningar, 
litteraturstudier och diskussioner med personer insatta i produktionen vid 
gruvan.  
 
Det finns tre olika ansatser att relatera empiri och teori i ett vetenskapligt 
arbete: deduktion, induktion eller en kombination av båda som då kallas 
abduktion. Induktiv ansats utgår från empirin och deduktiv ansats utgår från 
teorin. Ett abduktivt synsätt är därför en kombination av induktivt och 
deduktivt synsätt (Patel & Davidson, 1991). 
 
Examensarbetet präglas av ett abduktivt arbetssätt, då uppgiften går ut på att 
finna något nytt som ej tidigare använts och som bygger på relevanta teorier. 
Den information som använts kommer från produktionen i gruvan och bygger 
på år av erfarenhet från gruvplanering och produktion, samt att teorin är 
hämtad ur interna utredningar.  
 

4.1.1 Litteraturstudie 
Informationssökningen fokuserades på den storskaliga skivrasbrytningen som 
används i Kiirunavaaragruvan. Denna information söktes i första hand i interna 
rapporter där det var mest troligt att finna denna information. Detta då 
brytningsmetoden som används är tämligen specifik för just LKAB och dess 
malmkropp i Kiruna. Informationen bidrog till att ge en övergripande förståelse 
för hur rasmassorna rör sig vid utlastningen.  
 
Teorier som principiellt beskriver hur ett rasflöde i stort fungerar samt hur en 
sprängd krans beter sig under pågående utlastning studerades under arbetets 
gång. Dessa teorier studerades för att skaffa en övergripande förståelse för 
problemställningen i examensarbetet. Ytterligare information inhämtades även 
från externa rapporter och annan väsentlig litteratur.     
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Information har även sökts på Internet samt genom att konsultera erfaren 
personal på LKAB i Kiruna för att försöka få reda på om ett liknande, redan 
existerande, planeringsverktyg redan används inom annan gruvindustri. Denna 
informationssökning resulterade dock inte i något användbart material.  
 

4.1.2  Datainsamling 
De data som främst användes och studerades kommer från gruvproduktion och 
gruvplanering och består således av produktionsinformation och data från de 
interna dataprogrammen, Access och Giron. Från dessa program, samt från 
gruvkartor, hämtades information som legat till grund för ett framtagande av 
det nya hjälpverktyget för att beräkna den framtida utlastningsgraden samt för 
efterkontroll för hur väl resultatet utföll.    
 

4.1.3 Löpande diskussioner 
Diskussioner genomfördes kontinuerligt under arbetets gång med personer som 
besitter stor kompetens och kunskap inom gruvplanering och gruvbrytning. 
Tankar och idéer utbyttes också med personer som innehar stor kunskap och 
erfarenhet av rasflöde inom storskalig skivrasbrytning. Syftet med 
diskussionerna var att få och ta tillvara information som hjälpt till att skapa en 
större förståelse kring gruvarbetet, något som har var nödvändigt för att kunna 
slutföra detta arbete. 
 
Diskussioner valdes framför intervjuer eftersom intervjuer snabbt kan känns 
stela och onaturliga jämfört med vanliga diskussioner. Under själva 
diskussionen ställdes givetvis också frågor som gav svar på de funderingar som 
hades.        
 
�Intervjufrågor blir bäst om de formuleras under intervjuns gång. Att ställa 
färdigformulerade frågor gör lätt att intervjun blir "stel". Du riskerar också 
att missa information om du följer en allt för strikt mall� (Eriksson, P-O). 
 

4.2 Dataprogram vid gruvplanering 

För att kunna studera all den information och alla datafiler som krävdes för 
arbetet, var tillgång till alla de dataverktyg som används vid gruvplaneringen en 
absolut förutsättning för genomförandet av detta examensarbete.    
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4.2.1 LKAB:s intranät 
Intranätet är till för alla som ingår i LKAB koncernen och innehåller all slags 
information som rör till exempel produktionsresultat, produktionsmål, aktuella 
händelser inom verksamheten, marknaden samt mycket mer.    
 

4.2.2 MicroStation 
MicroStation är ett CAD-verktyg (ritningsprogram) för framtagning av 2D och 
3D modeller samt produktionsunderlag. Programmet är tillverkat och framställt 
av Bentley Systems. MicroStation är det program som LKAB främst använder 
för att rita sina datoriserade gruvkartor. På dessa kartor kan ortar, schakt, 
bergets geologiska struktur samt de planerade konstruktionerna studeras. 
MicroStation är ett väl beprövat verktyg som används frekvent inom 
gruvindustrin (eComMedia).    

4.2.3 Access / Excel 
Access är ett databaserat verktyg framtaget av Microsoft för att utveckla 
databaser. I en databas kan all slags information lagras och samlas och det är ett 
utmärkt verktyg att hämta och söka information från. Access starka sidor är att 
det kan koppla ihop flera databaser med varandra med hjälp av relationer samt 
att stora mängder data kan lagras i en och samma databas.  
 
�En relationsdatabas är en databas där du kan gruppera data i en eller flera 
skilda tabeller som kan kopplas (relateras) till varandra genom att använda 
fält som finns i varje kopplad tabell� (Buchanan, 1999, s.8). 
 
I en relationsdatabas kan exempelvis avancerade frågor ställas, som i sin tur 
sorterar ut information ur en eller flera databaser samtidigt. Fördelen med detta 
är att flera användare med olika användningsområden kan ta del av varandras 
indata samt att han eller hon kan filtrera ut den information som denne finner 
nödvändig.   
 
Excel är ett kalkylprogram som också är framtaget av dataföretaget Microsoft. 
En av fördelarna med att Excel och Access kommer fån samma tillverkare är att 
båda programmen är kompatibla med varandra, det vill säga att det går relativt 
enkelt att importera datafiler från Access för att göra beräkningar i Excel. 
Fördelen med att hämta in data till Excel är att det är relativt enkelt att 
åstadkomma komplexa matematiska formler jämfört med att göra detta i 
Access. En nackdel med just Excel är dock att programmet inte kan lagra lika 
många dataposter som det går att lagra i databasprogrammet Access. Detta 
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medför att en mindre mängd information kan bearbetas samtidigt i Excel och 
att större mängder data måste beräknas i omgångar.  
 

4.2.4 GIRON 
Inom gruvplaneringen och gruvdriften används och skapas mängder av datafiler 
som därefter behöver lagras i någon slags databaser. Företaget hade fram till 
slutet på 2004 flera databaser för just detta ändamål. LKAB beslöt sig för att 
skapa en ny programplattform för att samla all data på ett och samma ställe, 
detta för att minimera de dyra underhållskostnaderna till endast en databas 
samt att endast en databas behövdes användas i gruvarbetet.  
 
Projektet Giron startade i augusti 2003 där ett 20-tal av nyckelpersonerna som 
arbetade med de olika databaserna var delaktiga. Under denna period fick dessa 
personer ge förslag och ta ställning till vilka applikationer som var väsentliga 
eller mindre användbara för det nya programmet. Efter att alla förslag och 
invändningar tagits emot sattes sedan en ny plattform ihop och denna fick 
namnet GIRON som syftar till Gruva och IRON (järn). Programmet stod färdigt 
för användning i november 2004.  
 
GIRON står för �LKAB iron mining planning and information system� och har i 
princip samma funktionalitet i Malmberget och i Kiruna trots att gruvorna är 
helt olika varandra (Softcenter AB, 2005).  
 
I GIRON finns information om till exempel tillredning, planering, 
laddning/skjutning samt lastning. Figur 4.1 är en bild över en krans och dess 
laddning av sprängämne. Man kan även se ortarna som ligger i linje med 
kransen och dess utlastningsgrad, här visat i procent.   
 
 
 
 
 
 



 
Metod 

 
- 26 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4.1 Laddkort, (GIRON, 2008) 
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5 RESULTAT 
För att kunna göra en prognos för kommande utlastningsgrad, har 
produktionsdata från LKAB:s egen databas inhämtats och legat till grund för 
detta arbete. För att göra de beräkningar som krävdes, togs indata från 
databasen in i Excel. Här nedan beskrivs i logisk ordning tillvägagångssättet 
fram till det slutgiltiga verktyget. 
 

5.1 Produktionsdata från Access databas 

Stora mängder av LKAB:s egna produktionsdata samlas i Access databaser i 
mängder av olika tabeller. Dessa tabeller kan innehålla all slags information 
rörande kransplacering samt detaljer om raslastningen, för att nämna några. 
För att kunna hämta den information som är relevant till detta arbete användes 
data från flera tabeller. Tabellerna kopplades ihop med hjälp av det inbyggda 
verktyget �relationer� i Access.   
 
För att hämta ut de väsentliga data från tabellerna användes urvalsfrågor. Dessa 
frågor styrs av de urvalskriterier som skrivs in i frågan som därefter hämtar de 
sökta data från en eller flera av tabellerna. 
 

5.2 Beräkningar i Excel 
När de sökta data är framtagna i Access, kopieras de värden som är av intresse 
in i ett kalkylblad i Excel. Här görs beräkningar för att dela upp X och Y i 25 
gånger 25 meters stora block med hjälp av formeln nedan. Denna formel tar det 
aktuella värdena för X- och Y koordinaterna upp till närmsta 25- tal.  
 
 
=AVRUNDA.UPPÅT(C3/25;0)*25 (4) 
 
 
Syftet med att dela upp malmkroppen i mindre delar är att göra alla massiva 
indata från Access mer hanterbara.  Blockens storlek är 25 gånger 25 meter och 
för varje block summeras den teoretiska vikten samt det utlastade tonnaget. 
Höjden på samtliga block är densamma som höjden till nästa ovanliggande 
nivå, se figur 5.1. 
 
 
 
 



 
Resultat 

 
- 28 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Figur 5.1 En principskiss av ett 25x25 meters block 
 
 
Tabellerna 5.1 och 5.2, som är ett utdrag ur indatatabellerna i Excel, visar hur 
denna avrundningsberäkning är gjord för X och Y koordinaterna. 

25 m 
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Tabell 5.1 Värden för det teoretiska tonnaget hämtat från Access till Excel  
Teoretiskt tonnage - Access db  Teoretisk vikt 

NIVÅ Y X 
VIKT 
Teoretisk  NIVÅ Y X 

VIKT 
Teoretisk 

665 767 5907 2078  665 775 5925 2078 
665 770 5933 804  665 775 5950 804 
665 771 5908 2198  665 775 5925 2198 
665 774 5909 524  665 775 5925 524 
665 774 5934 749  665 775 5950 749 
665 777 5910 515  665 800 5925 515 
665 777 5935 290  665 800 5950 290 
665 780 5910 1723  665 800 5925 1723 
665 780 5936 555  665 800 5950 555 
665 783 5911 3751  665 800 5925 3751 

 
 
 
Tabell 5.2 Det verkliga utlastade tonnaget hämtat från Access till Excel 

Utlastat tonnage - Access db  Utlastat 

NIVÅ X Y VIKT Utlastat  NIVÅ X Y 
VIKT 
Utlastat 

665 5908 771 1242  665 5925 775 1242 
665 5909 774 2977  665 5925 775 2977 
665 5911 783 1082  665 5925 800 1082 
665 5912 786 3652  665 5925 800 3652 
665 5913 789 3693  665 5925 800 3693 
665 5913 792 2499  665 5925 800 2499 
665 5914 794 2896  665 5925 800 2896 
665 5915 797 2611  665 5925 800 2611 
665 5916 800 3740  665 5925 825 3740 
665 5916 995 12693  665 5925 1000 12693 

 
 
 
För att gruppera de kransar som är sprängda samt de planerade kransarna till 
rätt block, det vill säga till rätt X och Y värde, har samma beräkningar gjorts 
som i tabellerna ovan. I tabellen �Kransplacering� krävdes också att en 
konvertering gjordes för kolumnen �KRANS� eftersom kolumnen i Access har 
formatet �text� och inte �tal�, se tabell 5.3. Denna konvertering var nödvändig 
för att kunna utföra beräkningarna i Excel. Beräkningen för att konvertera om 
från textformat till tal gjordes med hjälp av den enkla formeln som visas nedan. 
 
=1*C4    (5) 
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Tabell 5.3 Utdrag från Kransplaceringstabellen från Excel 
Kransplacering - Access db  Kransplacering 
NIVÅ ORT KRANS X Y  ORT KRANS X Y 
665  o0921 1 5907  767   o0921 1  5925  775  
665  o0921 2 5907  768   o0921 2  5925  775  
665  o0921 3 5908  769   o0921 3  5925  775  
665  o0921 4 5908  769   o0921 4  5925  775  
665  o0921 5 5908  770   o0921 5  5925  775  
665  o0921 6 5908  771   o0921 6  5925  775  
665  o0921 7 5909  774   o0921 7  5925  775  
665  o0921 8 5910  777   o0921 8  5925  800  
665  o0921 9 5910  780   o0921 9  5925  800  
665  o0921 10 5911  783   o0921 10  5925  800  

 

5.2.1 Pivottabeller 
För att enkelt kunna hantera och analysera stora informationsmängder valdes 
dessa data att sammanställas i pivottabeller, se bilaga 2. Fördelen med 
pivottabeller är att de lätt kan uppdateras varje gång som den ursprungliga 
listan ändras eller förnyas. 
 
För att beräkna det totala malmtonnaget som finns tillgängligt i de olika blocken 
summerades tonnaget för den kvarlämnade malmen i de två ovanliggande 
nivåerna samt det teoretiska tonnaget för de planerade kransarna i samma 
block. Resultatet av denna summering dividerades sedan med samma teoretiska 
tonnage som de planerade kransarna i blocket, se nedanstående formel. Från 
dessa beräkningar fås sedan en utlastningsgrad som kan användas vid planering 
och uppföljning av utlastningsgrader.  
  

gekranstonnaTeoretiskt
gekranstonnaTeoretisktNNsgradUtlastning 

 21      (6) 

 
N1 = Kvarlämnad tonnage vid utlastning av nivå 1 
N2 = Kvarlämnad tonnage vid utlastning av nivå 2 
 
De formler som användes i tabell 5.4 används för att beräkna utlastningsgraden 
för de planerade kransarna. Resultatet i tabell 5.4 är ett genomsnittsvärde på 
utlastningsgrad över de olika blocken. Här nedan visas den formel som används 
vid dessa beräkningar.   
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=((HÄMTA.PIVOTDATA("VIKT Teoretisk";$A$14;"Y";B$336;"X";$A338)-
HÄMTA.PIVOTDATA("VIKT Utlastat";$A$81;"X";$A338;"Y";B$336))+ 
((HÄMTA.PIVOTDATA("VIKT Teoretisk";$A$206;"Y";B$336;"X";$A338))- (7) 
(HÄMTA.PIVOTDATA("VIKT Utlastat";$A$143;"X";$A338;"Y";B$336)))+ 
HÄMTA.PIVOTDATA("VIKT Teoretisk";$A$255;"Y";B$336;"X";$A338))/ 
HÄMTA.PIVOTDATA("VIKT Teoretisk";$A$255;"Y";B$336;"X";$A338) 
 
Eftersom utlastningsgraden beräknas utifrån en formel kan formeln enkelt 
ändras för att möta de nya kriterierna om så önskas. 
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Tabell 5.4 En prognos över utlastningsgrad på de planerade blockens kransar 
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För att kunna bearbeta all data för kransplaceringen användes även här 
pivottabell. I pivottabellen finns möjlighet att välja vilken nivå samt vilken ort 
som ska granskas. Värdet för utlastningsgraden hämtas från tabell 5.4, med 
hjälp av ett �INDEX� kommando som finns inbyggt i Excel. Detta kommando 
refererar till ett värde i en tabell med hjälp av skärningspunkter. Formeln som 
används för att hitta det rätta värde i tabellen visas nedan. 
 
 =(INDEX($B$165:$AC$175;PASSA(K204;$A$165:$A$175;1) (8) 
;PASSA(L204;$B$164:$AC$164;1))) 
 
Kommandot �PASSA� söker efter exakt samma värde som i tabell 5.4, i detta fall 
efter samma X och Y koordinater. På detta sätt kan utlastningsgraden paras 
ihop till de rätta kransarna, se tabell 5.5.  
 
 
Tabell 5.5 Kransplacering i X- och Y-led samt de olika blockens utlastningsgrad 
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5.3 Praktisk tillämpning av verktyget 
Ett praktiskt användningsområde är att planeringsverktyget kan användas till 
att ta fram en del av en orts preliminära utlastningsgrad. Utifrån dessa värden 
kan planerarna sätta upp periodiska delmål som sedan kan jämföras med de 
verkliga värdena ute i produktionen. När en nivå lastas ut sker detta först från 
de yttre ortarna för att sedan avslutas mot mitten av nivån. Detta illustreras i 
figur 5.2 där första fasen blir att lasta ut den gröna sektionen, därefter lastas den 
blå och slutligen lastas den vita sektionen ut.  
 
Området är också uppdelat i två utlastningsområden där två lastmaskiner 
kommer att bedriva utlastning. Eftersom området är uppdelat kan vardera 
lastmaskins utlastningsgrader jämföras med den preliminära och på så sätt kan 
man lätt se om de periodiska delmålen uppnåtts. Om delmålen för perioden inte 
uppnås kan en utredning göras för att hitta orsaken till detta.   
 

 
Figur 5.2 De olika sektionernas utlastningsgrad samt nivåns olika 
utlastnings faser. 
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5.4 Analys av resultatet 

Resultatet från de beräkningar gjorda för utlastningsgraden kan skilja för de 
enskilda 25 meters blocken. Denna variation hänger samman med storleken på 
den utlastningsgrad som de två tidigare nivåerna hade när dessa blev utlastade. 
Malmen som lämnats kvar kan således bli ett tillskott för de planerade 
kransarnas utlastningsgrad. Ju mer malm som lämnats kvar desto högre kan 
den beräknade utlastningsgraden bli för de kommande kransarna. 
 
Om de två tidigare nivåerna har haft en hög utlastningsgrad, det vill säga över 
100 % vardera, kan detta resultera i att de kommande kransarna får en planerad 
utlastningsgrad som är mindre än 100 %. Detta skulle då i teorin innebära att 
delar av det teoretiska kranstonnaget för de planerade kransarna skulle gå 
förlorade. Nu är dock detta inte helt sant då det alltid är möjligt att lasta ut hela 
det planerade kranstonnaget och därmed få en utlastningsgrad på 100 %. Nu är 
det viktigt att komma ihåg att en utlastningsgrad på 100 % inte är detsamma 
som 100 % utlastat in-situ malm, utan den malm som lastas ut innehåller i regel 
även sten från de intilliggande rasmassorna.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS  
Syftet och målet med arbetet var att ta fram ett verktyg för gruvplanerarna för 
att de lättare ska kunna göra prognoser för kommande utlastningsgrader. En 
önskan från uppdragsgivaren var också att verktyget skulle vara lättanvänt och 
användarvänligt och inte behöva några dyra och komplexa program för att 
fungera. Därför användes programmen som följer med Microsofts Office, Excel 
och Access. 
 
Nu när jag själv får utvärdera mitt arbete tycker jag att det syfte och mål som 
sattes för detta arbete är uppfyllda. Det man skulle kunna se över i framtiden är 
kommunikationen mellan GIRON och planeringsverktyget. Denna 
kommunikation sker idag manuellt, men för att underlätta vid 
planeringsarbetet skulle det vara önskvärt att denna kommunikation sker 
automatiskt. Hur en sådan automatiserad kommunikation kan se ut lämnar jag 
till någon för eventuellt fortsatt arbete.   
 
Verktyget bör om möjligt kalibreras eller förbättras under en tids användning då 
man ser hur väl den prognostiserade utlastningsgraden utfallit. Detta kan enkelt 
göras i de formler som används i de uträkningar som görs i Excel. Denna 
kalibrering kan således också vara en källa för ett fortsatt arbete.  
 
Om verktyget fungerar till belåtenhet finns möjligheten att utveckla och skapa 
ett helt nytt programgränssnitt. Detta bör dock göras av någon som har 
erfarenhet av programutveckling. Vid eventuella förändringar eller 
förbättringsarbeten på själva verktyget bör man ha i åtanke att verktyget ska 
vara enkelt samt användarvänligt för de som ska jobba med det.   
 
Under arbetets gång konstaterades att det inte är helt enkelt och därmed också 
svårt att med hundra procents säkerhet kunna veta hur ett rasflöde med 
skivrasbrytning fungerar. Som tidigare har nämnts i rapporten finns ett antal 
faktorer som kan resultera i att rasflödet ändrar beteende och därmed frångår 
den tänkta teoretiska modellen. Ett exempel på en sådan faktor är 
fraktionsstorleken. Med anledning av detta är det viktigt att se det framtagna 
verktyget som ett hjälpmedel för att ta fram en ungefärlig utlastningsgrad och 
det bör ej följas slaviskt. För att verktyget ska fungera optimalt bör det 
kombineras med eget sunt förnuft.    
 
Resultatet av detta arbete blev att ett verktyg som kan användas vid 
planeringsarbetet för beräkning av utlastningsgrad för kommande gruvbrytning 
utvecklades. Verktyget är framtaget i enlighet med uppdragsgivarens önskan 
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och har visat sig fungera i de tester som utförts. Huruvida verktyget fungerar i 
praktiken i större skala återstår att se.  
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Bilaga 1 - Procentutfall i markörtest (Skivras 2000) 
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Bilaga 2 � Pivottabeller ur planeringsverktyget 
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