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Förord 

Denna idéstudie har genomförts som ett examensarbete motsvarande 15hp för utbildningen 

Högskoleingenjör Berganläggningsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Företaget New 

Boliden AB är uppdragsgivare för examensarbetet med teknikavdelningen gruvors (TG) 

verksamhetsområde. Studien har genomförts primärt som en litteraturstudie på historiska 

och nuvarande fungerande cementstabiliserad återfyllning (CRF) baserade gruvverksamheter 

samt studiebesök och kunskapsinhämtning från intervjuer. 
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Crister Bergmark, Daniel Sandström, Eero Tommila, Krister Eriksson, Per-Ivar Marklund, 
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Skellefteå som hjälpt till att beställa hem material. Alla dessa personer förtjänar ett stort 

tack för sitt engagemang. Ni har tillsammans bidragit med stort stöd till utformningen av 

denna rapport. 
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Sammanfattning  

Garpenbergsgruvan använder en storskalig brytningsmetod, skivpallbrytning som kräver att de 

primära brytningsrummen återfylls med stabiliserad fyll. Det har konstaterats att den nuvarande 

paste fill-anläggning inte klarar en framtida produktionsökning. Samtidigt finns det tillgång till 

tillredningsberg som eventuellt kan användas till fyllproduktion om det stabiliseras. Idag körs 

detta överskott ovan jord och medför stora kostnader. Syftet med denna studie är att genom 

litteraturstudie, studiebesök och intervjuer redovisa kriterier för en anpassad framställning av 

kvalitativ cementstabiliserad gråbergsfyll (CRF). Studiebesök har genomförts i Renströms-, 

Kristinebergs-, Garpenbergs- och Kylylahtigruvan. Studien begränsar sig att främst lägga vikten 

på de tekniska faktorerna.  

Med avseende på nämnd frågeställning, måste en ny fyllmetod introduceras eller ombyggnation 

av befintlig paste fill-anläggning ske. Vi presenterar ett förslag på hur en CRF för Garpenberg kan 

se ut. Största fördelarna vi ser med CRF är att den kan vara ett flexibelt komplement till Paste fill, 

kan avhjälpa problem som uppstår om pasteledningar går sönder vid sprängning och skulle 

kunna reducera volymerna gråberg ovan jord och därmed även reducera kostnaderna för 

transport och efterbehandling. 

Förslaget blir att i första hand tillverka en CRF utan krossning av gråberg. Då är det möjligt att 

reducera gråberg, vilket gör det möjligt att minska antalet enhetsoperationer. Utgångspunkten 

är att se om möjligheten finns att nyttja CRF på samma sätt som för Kylylahti. Detta ses som en 

fördel då kunskaperna redan finns inom organisationen. Skillnaden mellan djupet av gruvorna 

(Garpenberg och Kylylahti) innebär att transporterna av slurry (blandning av fasta partiklar i 

vätska) blir betydligt mycket längre i Garpenberg räknat i höjdmeter. En lösning är att 

transportera slurryn genom ett ledningssystem ned till en fyllstation. 

Nyckeln till framgångsrik CRF är att belägga så stor del av gråbergets yta med cement, på kortast 

möjliga tid. Den starkaste tvåvägsinteraktionen för styrkan för CRF är mellan innehållet av finare 

material och bindemedelsinnehållet. Storlekssortering är oundvikligt, och det är önskvärt att 

kunna styra så att högsta hållfastheten blir på de ytor som kommer att exponeras i framtiden.  

Hållfasthet är viktigt, men ett problem som har identifierats är att tester inte är lätta att utföra 

på annat sätt än i fullskaliga försök, vid användning av okrossat gråberg i fyllen. Därför 

rekommenderar vi ett fullskaligt försök innan beslut om metod tas.  
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Abstract 

The Garpenberg Mine utilizes a large scale mining procedure that demands that the primary 

stopes are refilled with stabilised fill. Current paste fill plant will not be able to meet the 

demands of future production increases.  At the same time there is access to waste rock that can 

be used if stabilised. The surplus is driven above-earth and adds large costs. The purpose is that 

through literature study, study visits and interviews account for criterias of an adapted 

production of high quality Cemented Rock Fill (CRF). Study visits have been done in the 

Renström, Kristineberg, Garpenberg and Kylylahti mine. The report limits itself to primarily focus 

on the technical factors.   

With regards to the mentioned question formulation a new fill method will have to be 

introduced or a rebuilding of the current Paste fill plant has to be performed. We have presented 

an example of how a CRF for Garpenberg may be like. The biggest advantage that we can see 

with CRF is that it can be a flexible complement to Paste fill. This might solve the problem that 

arises if Paste fill pipelines break down during blastings and would reduce the volumes of Waste 

Rock above-ground. Thus also reducing the costs for transportation and aftertreatment. 

The proposal is at first hand to manufacture a CRF with uncrushed waste rock. This makes it 

possible to reduce unit operations.  The basis is to check the possibility to use CRF in the same 

way as Kylylahti. We see this as an advantage, since the knowledge already exists within the 

organization. The difference between the depths of the mines (Garpenberg and Kylylahti) 

amounts to the transportation of slurry (mixture of solid particles within fluid) becoming 

significantly longer in Garpenberg when calculated in meters of altitude. We see a solution by 

transporting the slurry through a pipeline down to a fill station. Strength is important but a 

problem we have identified is that testing is difficult to perform outside of full scale tests by 

usage of uncrushed waste rock in the fill. Therefore, we recommend a full scale test before any 

decisions of the method is taken.    

The key to successful CRF is to coat as much of the Waste Rock surface with cement in the 

shortest possible amount of time. The strongest two-way interaction for the strength of CRF is 

between the content of fines and the type of binder. Particle size distribution is inevitable but it 

is desirable being able to control so that the highest strength appears on the surfaces that will be 

exposed in the future.     
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1. Inledning med bakgrund och problem 

Boliden driver gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge och Irland. Koncernen har ca 

4900 medarbetare och en omsättning på 37 miljarder kronor. Företaget bryter, producerar 

och säljer koppar, zink, bly, silver och guld. Dessutom äger och driver de Europas största 

zinkgruva, Tara Mines, utanför Navan på Irland och ett av Europas största dagbrott utanför 

Gällivare, Aitik, där man bryter koppar. Företaget äger även Sveriges äldsta aktiva gruva, 

Garpenberg i Bergslagen som har haft aktivitet så långt tillbaka som 1200-talet (Boliden AB, 

u.å). 

Kärnkompetens för Boliden ligger inom prospektering, gruvor, smältverk och 

metallåtervinning. Boliden har fem gruvområden och fem smältverk (Tabell 1). Totalt åtta 

gruvor varav tre dagbrott och fem underjordsgruvor (Tabell 2). Den brutna malmen 

transporteras till anrikningsverk i respektive gruvområde där den anrikas till 

metallkoncentrat. Bolidens sex smältverk vidareförädlar metallkoncentrat och andra 

råmaterial som elektronikskrot, metallskrot, metallaskor och uttjänta bilbatterier till rena 

metaller och kundanpassade legeringar. Prospektering sker dels vid befintliga gruvor för att 

öka deras livslängd, dels i nya områden för att utöka gruvportföljen med nya fyndigheter 

(Boliden AB, u.å). 

 

Tabell 1. Sammanställning av Bolidens smältverk (Boliden AB, u.å). 

Kopparsmältverk Zinksmältverk Blysmältverk 

Rönnskär (Sverige) Kokkola (Finland) Bergsöe (Sverige) 

Harjavalta (Finland) Odda (Norge)  

 

Tabell 2. Sammanställning av Bolidens gruvor (Boliden AB, u.å). 

Underjordsgruvor Dagbrottsgruvor 

Kankberg (Sverige - Skelleftefältet) Aitik (Sverige - Malmfälten) 

Renström (Sverige - Skelleftefältet) Maurliden (Sverige - Skelleftefältet) 

Kristineberg (Sverige - Skelleftefältet) Maurliden Östra (Sverige - Skelleftefältet) 

Garpenberg (Sverige - Bergslagen)  

Tara (Irland)  

Kylylahti (Finland)  
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Boliden förvärvade Garpenbergsgruvan 1957, där det idag bryts en komplexmalm som 

innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. Gruvan har ca 400 anställda och ett 

produktionsdjup på 1250m. Boliden har från 2011 arbetat med en expansion av 

verksamheten. 2014 stod denna expansion klar och kommer att ge en planerad ökad 

malmproduktion från 1,4Mt till 2,5Mt malm för produktionsåret 2015 (Boliden AB, u.å). 

I framtiden planeras produktionen att utöka ytterligare. Garpenbergsgruvan använder i och 

med dagens brytningsmetod (skivpallbrytning) en teknik som kräver att de primära 

brytningsrummen återfylls med stabiliserad fyll. Det krävs därför stora mängder 

fyllnadsmaterial. I dagsläget använder man sig av en paste fill för återfyllnad av primära 

brytningsrummen. Det finns en strävan mot ständiga effektiviseringar inom Boliden. Detta 

innebär bland annat att Boliden vill ha en storskalig drift för att kostnad per producerat ton 

malm ska hållas ned. Därför tittar man på att öka produktionsvolymen i framtiden. Det har 

konstaterats att nuvarande paste fill-anläggning inte klarar av att leverera den mängd som 

krävs för eventuella framtida produktionsexpansioner.  

En studie ska därför genomföras för att kontrollera om överskottet från tillredningsberg, kan 

användas som en tillgång för återfyllnad av primärrummen. Detta kräver en undersökning 

beträffande funktionen på om tillredningsberget kan stabiliseras tillsammans med cement 

eller annan typ av bindemedel och vatten för att bilda en cementstabiliserad gråbergsfyll 

(CRF). Idag körs överskottet av tillredningsberg ovan jord och medför stora kostnader som 

potentiellt skulle gå att reduceras om berget togs tillvara på redan under jord och istället 

används till återfyllning av primära brytningsrum. För att ge svar på uppkommen 

frågeställning har vi frånsett en litteraturstudie worldwide, bland annat gjort en genomgång 

av Bolidens tidigare försök med CRF, samt genom historiskt överblicka utvecklingen från 

1980-talet och framåt. Vi har sett hur produktionen fungerar, och studerat resultatet av 

försök inom Boliden. Dessutom hur externt utvecklad applicering av CRF fungerar. Detta 

sammantaget för att få en övergripande förståelse på hur det skulle vara möjligt att 

praktiseras inom Garpenbergsgruvans verksamhet, och vilka utvecklingsmöjligheter som 

finns. 
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Rapporten benämner för enkelhetens skull Garpensbergsgruvan, ibland som ”Garpenberg” 

och avser dessa som synonyma.  

Uppgiften sammanfattas: 

 Litteraturstudier – omvärldsanalys av CRF (t.ex. gruvor i Finland, Canada etc.) 

 Genomgång av Bolidens erfarenheter med CRF (Storliden, Petiknäs och Kylylahti). 

 Beskriva framgångsfaktorer för CRF. 

 En frågeställning av kriterier som kan ställas på en CRF. 

1.1 Avgränsningar 

Rapportens avgränsningar: 

 Begränsning att främst lägga vikten på de tekniska aspekterna och mindre vikt för 

den ekonomiska aspekten. 

 Rapporten tar inte upp frågeställningar kring gråbergets karaktär, samt dess 

geologiska och kemiska egenskaper. 

 På grund av projektets tidsomfattning kommer merparten att avsättas till framställan 

av CRF i allmänhet. Enklare analyser för platsspecifik anpassning och layout ingå men 

ses som sekundärt och bör utredas vidare.  

1.2 Svårigheter 

Rapportens svårighet omfattas av att sammanställa och ta fram möjliga förslag på hur CRF 

skulle kunna praktiseras i Garpenbergsgruvan. Frånsett detta presenterar rapporten 

kortfattat de inom företaget tillämpade metoderna för återfyll. Exempelvis gråbergsfyll, som 

inte är stabiliserad och används i sekundära brytningsrum. En ytterligare svårighet handlar 

om att få en inblick i bergmekaniken som omfattas av att bestämma och jämföra 

konstruktionens hållfasthet mot de ställda kraven. Detta är främst viktigt för att skapa 

produktionssäkerhet, minimera inblandning av gråberg samt fyllmaterial i de 

efterkommande sekundära brytrummen.  
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2. Syfte 

Syftet med idéstudien är att utreda möjligheten att komplettera dagens fyllmetod paste fill, 

då denna är på väg att uppnå sin maxkapacitet för anläggningen. Huvudsyftet är att vid en 

eventuell implementering av CRF, få möjlighet att öka produktionen av malm. Ta fram 

förslag på olika tekniker och metoder på hur en framställning av kvalitativ CRF är möjlig inom 

Garpenbergsgruvan, samt ge förslag på hur en sådan lösning skulle kunna se ut för gruvan. 

Genom att genomföra enklare analyser för platsspecifik anpassning och layout för 

Garpenbergsgruvan och dess infrastruktur. Kan det sedan kontrolleras om det finns 

möjlighet till omfördelning av dagens anläggningskonstruktioner och kapacitets anpassa 

dessa till en eventuellt framtida CRF. 

Denna rapport avser att avhandla en avgränsning på ett större projekt som är specificerat till 

den tilltänkta produktionsökningen för Garpenbergsgruvan. Genom en litteraturstudie som 

sammanställs med referens mot andra kända metoder för återfyllnad bygger rapporten upp 

en relevans som med dess omvärldsanalys, ställer verksamheten i Garpenberg mot en möjlig 

framtidsanpassad verksamhetsförändrings.  
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3. Metod 

Arbetet med rapporten omfattar litteraturstudie för att överblicka utvecklingen från 1980-

talet och framåt, och en utvärdering av Bolidens tidigare försök med CRF. Vi har tittat på 

tidigare verksamheter inom Boliden där CRF har praktiserats. Exempelvis: Storliden, Petiknäs 

(försök). Intervjuer har utförts med ett flertal personer som har erfarenhet av CRF, men även 

personer med kunskap om övriga vedertagna fyllmetoder inom Boliden för att kunna ställa 

metoderna mot varandra. Vi har också besökt Bolidens gruva Kylylahti i kommunen Polvijärvi 

i östra Finland där metoden används.  

Vi har granskat rapporter inom Bolidens interna databaser inom områdets relevans, sökt 

information genom: bibliotek, studiebesök, seminarium, internet, personliga intervjuer och 

vetenskapliga artiklar. För området forskning och vidare utveckling har vi tittat på 

utvecklingen inom relevant byggsektor. Även paste fill behandlas då det är den nuvarande 

metoden i Garpenbergsgruvan och är den metoden som är tänkt att nyttjas parallellt med 

CRF. För att få en bättre bild av den struktur och den uppbyggnad som en typiskt fungerande 

återfyllningsanläggning har, genomförde vi ett besök i en av Bolidens gruvor. Tillsammans 

med Daniel Sandström (Utvecklingsingenjör) erhölls en inblick i fyllteknik. Vi träffade senare 

Christer Bergmark (Chef fasta anläggningar) för en uppföljande intervju. En genomgång av 

fyllsystemet för gruvan redovisades. Anledningen till intervjun är att det möjliggör ett viktigt 

steg i att öka förståelsen för den bakomliggande teknik som är grunden för återfyllningens 

”enhetsoperationer”.  

Varje återfyllningsmetod är kopplad till ingenjörsmässiga beslut. Således utgör detta en 

viktig del i utformningen, och hur en tänkbar kombination med en befintlig fyllanläggning 

skulle fungera tillsammans med andra alternativ. Ytterligare metoder finns beskrivna i ett 

mer orienterande syfte för att få en bättre förståelse och helhetsbild för återfyll. 
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4. Litteraturstudie 

4.1 Återfyllnad övergripande 

Återfyllningen har en stor effekt på att förbättra utbytet av malmen samt för att ge stöd för 

omgivande bergmassa. Stabiliteten konstrueras genom inbladning av bindemedel. 

Bindemedel medför en hög kostnadsandel, men genererar ekonomi genom en ökad 

stabilitet så att större volymer malm kan utvinnas. En förbättrad stabilitet på fyllning ger 

även förbättrande effekter med avseende på säkerheten för arbetstagaren, transporter, 

produktionsplanen, tidsfaktor och ”dilution” (inblandning av gråberg och/eller fyllmaterial). 

Dessa påverkande faktorer beräknas sedan med ett ekonomiskt iterativt samband, med 

syftet att ha väl avvägda kostnader som sedan kan jämförs mot fyllningens prestanda. En 

försvårande orsak från denna beräkning är att en mera kostsam framställningsmetod kan 

påverkar tillgången för malmproduktionen positivt (exempelvis högre cementhalt). Fördelen 

blir då att detta kan generera en bättre totalekonomi, givet att det ger ett snabbare tillträde 

till malmen. Detta gäller även om ”mine life” (gruvans livslängd) förkortas. Orsaken till detta 

kommer från termen ”cut-off grade” (brytpunkten mellan mineralisering och malm), vilket 

indirekt betyder att en reserv, eller indikerad fyndighet kan få ändrade förutsättningar när 

gruvans produktion förändras. Detta kan resultera i att en definierad mineralisering kan 

övergå till malm. Därmed utökas malmkroppens volym (Wilson & Paterson, 2015). 

Att återfylla utbrutna rum är mycket kostnadskrävande, men med omgivande faktorer så 

som minimerade sättningar ovan jord och med valet av vissa brytningsmetoder där 

återfyllande är aktuellt. Hanteringen av återfyllnadsmaterial kan vara besvärande i och med 

att det uppkomma ett behov av stora volymer av återfyllning som kan behöva mellanlagras 

och transporteras. Det primära syftet med återfyllning är att det ska fungera som ett stöd för 

ovanliggande volym och för att möjliggöra ett högre utbyte. Generellt kan fyllen inte bära 

upp någon last. Syftet är istället att hjälpa den ovanliggande massan att bära upp sig själv. 

Återfyllningen fungerar också som stöd då man bryter malmen som är intilliggande. I dessa 

fall måste fyllen vara stabiliserad om verksamheten ska klara av att bryta malmen utan att 

lämna någon mellanliggande bergpelare som stöd. Om man stabiliserar genom att fylla igen 

utbrutna rum, kan driften fortsätta att bryta sekundära rum parallellt med tidigare utbrutna 

och återfyllda rum. Detta kan då ske utan att betydande sättningar uppstår. Metoden kan 

vara aktuell för flertalet olika brytningsmetoder som används inom Bolidens verksamhet, 
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som exempelvis igensättningsbrytning, skivpallbrytning eller panelbrytning. Vid sekvenser av 

uppåtgående brytning fungerar en fyllning som den körbara ytan, eller som en 

arbetsplattform och bör i enlighet med detta vara så pass konstruerad att den är 

självbärande. Fyllen har lägre styvhet än omgivande berg, vilket medför att den inte kan ta 

upp bergsspänningar i någon större omfattning. (Wilson & Paterson, 2015). 

Andra orsaker till att använda sig av återfyllnad trots den relativt höga kostnad den är 

förenad med, är att verksamheten kan reducera upplaget ovan jord som måste 

efterbehandlas när gruvdriften upphör. Detta gäller för metoder som förklaras mera 

ingående i kommande kapitel: Gråbergsfyll (4.2) och CRF (5). Överskottet måste annars 

efterbehandlas när gruvdriften upphör. Gråberg som förvarats ovan jord och där 

vittringsprocessen påbörjats är dock inte önskvärt material för återfyllnad på grund av 

kemiska reaktioner (beskrivs ej här, sök övergripande referens angående vittring av gråberg).  

För att minska konsekvenserna av vittring efter avetableringen låter man vattenfylla gruvan, 

eftersom det framkallar en låg syretillgången som minskar vittringsprocessen på det gråberg 

som ingår i återfyllen. Fördelen blir en minimerad lakning, något som annars är vanligt 

förekommande på fraktionerat gråberg ovan jord. Detta hjälper till att förhindra 

omgivningspåverkan på exempelvis intilliggande vattendrag och markområden (Wilson & 

Paterson, 2015).  

Det hållfasthetskrav som ställs på fyllen med avseende på den totala spänningsbilden i 

gruvan avgörs genom en bergmekanisk analys, detta sker övergripande tillsammans med 

brytningsdesignens utseenden. (Nyström, 2015). Mer om detta finns i kapitel 8. 

4.2 Gråbergsfyll (WR) 

Gråbergsfyll (eng. Waste Rock) är benämningen på en metod som betyder att man återfyller 

utbrutna rum med ostabiliserat gråberg. Gråberg avser ur ett ekonomiskt perspektiv den 

delen av produktionen som inte genererar någon vinst. Gråberg kan användas av 

layoutmässiga skäl inte behöver en stabil fyll. Materialet erhålls framförallt från tillredning 

för åtkomst av malmkroppen. Gråbergsfyll kan användas vid tillfälliga eller bestående 

byggnationer. När Brytningssekvenser där stabiliserande åtgärder med lägre krav på 

hållfasthet genomförs kan gråbergsfyll utan cementinblandning användas. I dessa fall är det 

en ekonomisk fördel om gråberget kan tas direkt från tillredning eller lagras under jord, helst 
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i närområdet av den tilltänkta platsen för gråbergets återfyllning. Detta är framförallt viktigt i 

gruvor med stora djup där gråberget i annat fall måste transporteras långa sträckor för att 

mellanlagras ovan jord (Jonsson, 2015). Transport med skip-system kan teoretiskt användas, 

men kan vara diskutabelt om det inverkar på skip-systemets kapacitet för transport av malm. 

4.3 Paste fill (PF) 

”Paste fill” (PF) är anrikningssand som blandas upp med ett bindemedel och vatten för att bli 

en stabiliserad enhet. I motsats till hydraulfyll (se avsnitt 4.4) så separeras inte de mest 

finkorniga partiklarna bort från sanden. Det är vanligt att sanden cykloniseras på samma sätt 

som i en hydraulfyll för att avskilja finandel. Detta görs för att i ett senare skede kontrollerat 

välja proportioner för en korngradering som är anpassad för fyllen. Genom att ha kvar 

finandelen håller fyllen kvar en större vattenandel och får en högre viskositet. Då vattnet 

binds upp med materialet behöver inte fyllen dräneras på samma sätt vid hydratisering 

(Wilson & Paterson, 2015).  

De främsta fördelarna med PF är: 

 Flexibel metod i avseende på geometrier. 

 Den är lätt att kvalitetssäkra. 

 Behöver inte dräneras.  

Med hjälp av Mitchells formel som togs fram under 80-talet kan man avgöra kravet på 

fyllningen och därmed bestämma dess specifika beståndsdelar, samt halt. Steve Wilsons 

(2014) rekommendation för minimum fines ligger på 15 % < 20µm. Den övriga andelen avser 

en typisk storlek som ett restaggregat från basmetall och guldutvinning har. I detta försök 

antas det att det är en sannolikhet på 0,8 för att aggregaten passerar skiktning med storlek 

på 150µm, exakta andelen kan därför variera och därmed påverka resultatet (Wilson, 2014). 

I Primärrummets fyllning blandar man in bindemedel för att stabilisera fyllen (Nyström, 

2015). Mer om bindemedel i avsnitt 4.3. PF-fabrikens processer visar schematiskt i (Figur 1). 

Syftet med stabiliserad fyllning är att minska utspädning, samt öka tillgången till malmen. 

Stabiliserad fyllning kan öka utbytet från malmkroppen, eftersom det minskar behovet att 

lämna pelare, eller mellanskiva. Återfyllningens kortsiktiga fördelar avser att göra brytningen 

i större utsträckning möjlig, höja säkerheten för personal, samt skydda maskiner och andra 
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installationer från att skadas. Långsiktiga fördelar innebär att fyllen stabiliserar hela 

gruvmiljön. 

 

 

Figur 1 Återfyllningens processer i Garpenbergsgruvan. Modifierad från Marklund, 2015. 

 

PF transporteras genom pipelines i olika konfigurationer, från en ovanjordsanläggning kan 

distributionen ske genom några olika sätt (Wilson & Paterson, 2015): 

 Gravitation/pumpsystem, ett rakt fall till fyllnadsnivå och vid behov en pump som 

hjälper till med transporten fram till återfyllnadsrummet. 

 Rena gravitationssystem som leder pastefyllningen via en gravitationstrappa som 

fördelar vertikala och horisontala tryckgradienten. 

 En central pumpstation som trycker pasten horisontalt ovan jord med en längre 

distans, och sedan via pipelines som gravitativt leder återfyllen rakt ner i det bergrum 

som skall återfyllas. Vid behov kan en pump som hjälper till med transporten fram till 

återfyllnadsrummet användas. 

Det förekommer olika kombinationer av metoderna med rördesigner som begränsar 

fallhastighet och det uppkomna vätsketrycket med strypningar. Dessa har utformats med 
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mjuka övergångar som liknar koner i övergången med dimensionsminskning. Det 

förekommer även kombinationer av konstruktioner där ledningar också kan vinklas in 

anpassade sträckor på befintliga nivåer under transporten ner. Dessa horisontella partier 

begränsar flödeshastigheten. Beräkningsmodellen för konstruktionen utförs med 

ingenjörsmässiga bedömningar. En väl anpassad flödeshastighet för ledningsmediumet 

reducerar slitaget. En fördjupning av förståelsen inom detta område kan vara bra för att få 

kännedom om funktionen för slurrytransport som senare kan nyttjas vid 

ledningskonstruktioner som eventuellt kan tillämpas vid tillverkning av en CRF (Wilson & 

Paterson, 2015). 

PF är en homogen återfyllning som framställs genom batchmixning, eller med hjälp av 

kontinuerligt tillverkande blandning. PF tillämpas i många gruvor som den mest accepterade 

och optimala metoden för igensättning av brytrum, som kräver stabiliserande fyllning. PF 

tillreds oftast på nivåer nära markplan och består av 70 - 85 viktprocent anrikningssand, 

samt av 2 - 9 viktprocent bindemedel. Den kvarvarande andelen i PF mixen består av vatten 

(Thompson et al., 2012). Mixningen förs sedan direkt till återfyllnadsrummet enligt 

punktlista med metoder ovan. Om man har för avsikt att använda andra bindemedel än 

cement bör man korrigera andelen slagg/cement för att erhålla krävd hållfasthet i fyllen, 

vilket behandlas i avsnitt 4.6.2. 

När metoden PF används för att återfylla ett rum bör det beaktas om det uppkommer ett 

ökat tryck i bottenkonstruktionen. Detta beror på att fyllen skapar ett hydrostatiskt tryck 

innan den brunnit ihop. Med anledning av detta kan det finnas en risk för att den pluggande 

öppningen havererar om trycket blir för stort. Om haveri sker är det något som kan orsaka 

stora förseningar och direkta produktionsstopp för gruvan, eftersom de leder till ett 

omfattande och kostsamt uppröjningsarbete för att återställa tillbudet. Rengöring av 

ledningssystemet, bör genomföras regelbundet för att undvika att blandningen fastnar i rör, 

och bildar klumpar som påverkar slutprodukten. Ledningar tillverkade i polyuretan har visat 

sig öka prestandan för systemet. Rengöringar med kortare intervall har visat sig vara positivt 

för den totala prestandan. Testning av hållfastheten på utförd pastefyllning kan genomföras 

med enaxiellt tryckhållfasthetstest (UCS). Dessa aktiviteter bör förslagsvis vara planerade 

med bestämt intervall för att säkerställa kvalitén på fyllen (Thompson et al., 2012).  
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Noterat och anmärkningsvärt från litteraturstudien är att; i gruvorna Hemlo och Kidd, 

Ontario, Canada anser man att det snabba flödet med pasteåterfyllnad är en stor fördel i 

jämförelse med den tidigare metoden CRF. Samspelet mellan cementens hydratisering, 

konsolidering och dränaget från återfyllen påskyndar stabiliseringen och minskar cykeltiden. 

Den brytningsmässiga fördelen bidras med att metoden ger låg, till ingen risk för dilution 

(Thompson et al., 2012). 

4.3.1 Paste fill med gråbergsinblandning (PF/WR) 

Att behålla hållfastheten och undvika gråbergsinblandning i kommande brytningsskeden är 

avgörande vid val av återfyllning. Emellertid kan det vara tillfällen när det går att planera en 

återfyllning som har mindre behov av hög hållfasthet. Problematiken som uppstår när man 

fyller gråberg och sedan fyller på succesivt med PF är den skiftande kvalitén på fyllningen, 

orsaken till detta är att det är svårt att kontrollera resultatet vilket påverkar tilltron och 

hållfastheten. Detta leder ofta till problem som ger en ökad risk för olika brottscenarion, och 

problem med dilution. Den övervägande fördelen om man i framtiden kan hitta en tillförlitlig 

metod för att fylla ut med WR är att man slipper transportera upp gråberget till ytan och 

skapa gråbergsupplag. Dessutom ökar den totala kapaciteten av återfyllningsmaterialet inom 

driften, givet en kontinuerlig tillgång av gråberg eller anpassat flöde från äldre 

gråbergsupplag. Ett alternativt sätt att fylla på brytrummet anser Steve Wilson (2014) vara 

att fylla WR i botten av brytrummet och påföra PF sekundärt, givet lösningen bör 

fraktioneringen anpassas så att PF tränger in i hålrummen. Tanken bakom detta är att 

undvika den tryckvåg som kan uppstå mot pluggen, om gråberget tippas uppifrån hög höjd 

när fyllen inte hunnit cementera (Wilson, Garbenberg Paste Fill - Site visit notes, 2014). 

Företaget Barrick Gold har genomför ett test i Kenowa Belle gruvan år2011, Australien där 

det påvisades att en cementmix som innehöll superplasticerare, möjliggjorde en 

konstruktion som var nog stabil för efterkommande nedåtgående igensättningsbrytning 

(NIB). Med uppräknade osäkerheterna hänvisar T. Weatherwax (2011) att en lämplig 

brytningsskedesdesign bör undvika NIB i dessa skeden. Orsaken är direkt härledd till att PF 

inte omsluter gråberget tillräckligt, varvid det bildas segregationer och hålrum i 

fyllnadsmassorna. 
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I underjordsgruvan Kidd Creek Mine, KCM, Kanada tillämpas ”stopping floors”. Metoden 

förklaras genom att gråberg påföra överst på en fyll, i ett skede när det är lämplig att pressa 

ner gråberget. Anledning är att snabba på bärkraften på ytan, detta genomförs vid tillfällen 

när det finns ett behov av att få snabbare tillträda och tillräcklig bärkraft för att ge maskiner 

tillträde på den upprättade fyllen. Referensen påvisar att det fanns scenarion med tillgång till 

sådana ytor redan efter ca 48h. Körytan blir dessutom en bättre anpassad yta som minskar 

det hala ytskikt som en traditionell PF har (Weatherwax et al., 2011). 

En annan aspekt från metoden Stopping floors, är att den kan förbättra den idag tillämpade 

metoden för bärlager i Garpenberg (2015). Fyllen konstrueras med ett bärlager som lagts 

över en redan hydratiserad paste fill. Problemet med denna tillämpade metod, kommer 

sekundärt när bärlager bildar ett glidplan mellan två fyllnadsnivåer (eftersom nästa 

fyllningssekvens placerats direkt på bärlagret) (Nyström, 2015). 

4.4 Cementstabiliserad hydraulfyll (CHF) 

Cementstabiliserad hydraulfyll (CHF) består av en cykloniserad (finandel frånskild) 

anrikningssand som är stabiliserad med bindemedel. CHF motsvarar en hydraulfyllning som 

innehåller stabiliserande bindemedel. Lokalt inom Bolidens verksamhet används begreppet 

”STIB” istället för cementstabiliserad hydraulfyll. STIB syftar egentligen på en 

brytningsmetod som sker i kombination med en efterkommande fyllning (Bergmark, 2015). 

Den bakomliggande orsaken till metoden kommer från en igensättningsbrytning, som berörs 

av designfall där det finns en malmkropp som är bredare än ca 8 m. Hållfastheten i 

bergkonstruktionen med större bredder kan begränsa möjligheten att få tillgång till hela 

malmkroppen utan risken för brott. Specifikt angiven bredd beror ytterst på den rådande 

bergkvalitén, tillsammans med rådande bergspänningar. Boliden har av denna orsak valt att 

dela upp rummet i lämpliga bredder för att sedan stabilisera sidorna innan man tar ut den 

nästkommande delen av malmkroppen som löper parallellt med skapad fyllning. 

Problematiken som kan uppstå med en STIB är om den används på fel sätt. Orsaken kommer 

från att den inte alltid anses vara tillräckligt stabil för intilliggande brytningsfaser, med 

referens till ett flertal dokumenterade fall av att fyllningsmassan rasat in och medfört 

utspädning (Sandström, 2015). 
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Boliden har tidigare genomfört försök i Kristinebergsgruvans brytrum 1411, genom att lämna 

ett avstånd på 0,5-1m i borrningsplanen för öppningssalvan i malmkroppen, avståndet mätt 

mot fyllen. Med en efterkommande sekundär fas av att man skrotat ner den kvarvarande 

malmpelaren. Resultaten från detta försök anses vara tillfredställande för att minska 

problematiken, med anledning av att sprängskadorna på fyllen effektivt minskats (Söderhäll, 

J et al., 1999).  

En annan känd risk är om fyllen skiktar sig under produktionen. Om det uppkommer 

störningar i påfyllningskontinuiteten eller problem med mixningen kan det medföra att det 

bildas tydliga skikt som orsakar svaghetszoner i återfyllningen. Ett sekundärt problem är om 

man inte konstruerat en tillfredställande dränering under fyllens brinntid, vilket direkt får 

konsekvenser på hållfastheten (Sandström, 2015). 

4.5 Cementstabiliserad gråbergsfyll (CRF) 

Stabila fyllningar för utbrutna rum är viktigt ur en ekonomisk aspekt för utvinning av malm. 

Med en omsorgsfull blandning, placering, och kvalitetskontroll, ger CRF hög styrka och 

styvhet, hög stabilitet och möjliggör stora fyllningsvolymer. CRF kan bestå av obehandlat 

eller krossat gråberg som blandas med bindemedel för att skapa en sammanhängande 

kropp. Hänsyn måste tas för att det finns tillgång till en flödesanpassad gråbergshantering. 

Nyckeln till framgångsrik CRF är att belägga så stor del av gråbergets yta runt varje enskild 

enhet med cement på kortast möjliga tid. Om gråberget inte är omsorgsfullt belagd med 

slurryn genom omblandning innan det tippas ned i rummet, är det stor risk att det inte 

erhålls den hållfasthet som eftersträvas för fyllen. Ojämn fördelning kommer bestå även om 

viss omblandning kommer att ske genom rotation och storlekssortering (Scoble et al., 1989). 

Vår Analys av tillämpad CRF, visar att den är populär som metod i kombination med Blast 

Hole Stoping. Typiska dimensioner oaktat brytningsmetod där återfyllning med CRF används, 

varierar mellan 20m till 125m långa sektioner, med en variation på bredden från 3m till 24 

m. Förekommande rapporter beskriver om höjder mellan 5m till 105m (Farsangi, 1996). 

Avsikten med en applicerad CRF är primärt att vara självbärande, och i vissa skeden 

motsvara bergmekaniska krav på skjuvhållfasthet, samt att dessutom motverka sättning i 

dagen. Fyllen kan i praktiken inte hålla upp ovanliggande material själv. Funktionen hos 

återfyllningen förklaras istället som att den hjälper det ovanliggande materialet att 
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självstabilisera (kan jämföras med valvverkan). Fyllen måste även stå emot de dynamiska 

krafter som uppkommer vid sprängning, när det utförs i närheten. Så både statisk och 

dynamisk styrka måste upprätthållas (Scoble et al., 1989). Beräkningsmodeller för att 

beräkna krävd hållfasthet beskrivs under avsnitt 4.13.  

En konstruerad CRF kan liknas med en sedimentär bergart, exempelvis sandsten, som i sin 

karaktär består av naturligt cementerade bergpartiklar. Två processer som styr last och 

deformationsegenskaperna hos sandsten, är hur väl håligheterna har fyllts med 

cementerande material, samt hur aggregatpartiklarna deformerats. För en CRF är det på 

liknande sätt avgörande hur väl kontaktytor mellan aggregat omsluts, men även hur väl de 

mellanliggande håligheterna fyllts med slurry. Sammantaget är dessa primära avgöranden 

för deformerbarhet och styrka för en CRF (Vennes, 2014). 

Då andelen cement består av några enstaka procent av den totala fyllen så blir endast en 

liten differens av betydelse för sammansättning och den slutliga hållfastheten för fyllen. 

Cementen kan trots det stå för upp till 80-90 % av kostnaden för återfyll (Scoble et al., 1989). 

För liten andel cement kan göra att den eftersträvade beläggningen av gråberget inte blir 

tillfredställande och hållfastheten sjunker. Om cementandelen blir högre än tänkt kommer 

konstruktionen ha en högre hållfasthet än nödvändigt och medföra ökade kostnader då 

bindemedlet normal är den största materialkostnaden. En statistisk modell för skattning av 

styrka byggdes upp på Birchtree Mine. En ökning av bindemedelsinnehåll från 4 till 5 % 

rapporterades att öka styrkan med 15 %. En ökning från 5 till 6 % kan ge samma hållfasthet 

efter 14 dagar som en inbladning med 5 % ger efter 28 dagar (Vergne, 2014). Den starkaste 

tvåvägsinteraktionen för styrkan för CRF rapporteras vara mellan innehållet av finare 

material (1cm partiklar och mindre) av den sammanlagda volymen och 

bindemedelsinnehållet (Vennes, 2014). 

En stegvis ökande tillsats av bindemedel har störst effekt på styrkan för CRF ju högre andel 

finandel man använder. En väl utförd korngradering av krossat gråberg möjliggör en kontroll 

som minimerar porositeten och därmed minskar behovet av cement (se Figur 2).  Med 

anledning av att en hög andel porositet kräver mer bindemedel för att fylla håligheter. En för 

låg finandel kommer orsaka håligheter som förbrukar mera bindemedel. För stor finandel 

kommer också att förbruka mer cement eftersom att ytarealen ökar. En tänkbar lösning för 
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att minska kostnader i samband med kongraderingen, kan vara att blanda in sand i ett 

osorterat gråberg. På liknade sett har erfarenhet visat att en halt på 5 % av sand i osorterat 

gråberg i Kidd Creek Mine ökade hållfastheten med 40 % (Scoble et al., 1989). Vid 30 vikt-% 

sand minskade tryckhållfastheten med upp till 66 % (Vennes, 2014). 

 

Figur 2 Illustration för hur finandelen fyller ut hålrum mellan aggregat. 

 

Förhållandet mellan styrkan på CRF och innehåll av bindemedel ger inte ett linjärt 

förhållande. Stegvisa ökningar av bindemedelsandelen då man har höga andelar (upp till 

15 %) ger högre hållfasthetsökningar än på låga halter av bindemedelsinnehåll (Vennes, 

2014). Det finns ingen universell empirisk korrelation som förhållandet är specifikt för. Andra 

faktorer såsom vatten till bindemedel och kornstorleks måste tas i beaktning. Mera om 

bindemedel och dess egenskaper tas upp i avsnitt 4.3. 

Krav på stark cementbaserad återfyll (Wilson & Paterson, 2015): 

 Beläggning av varje enskild fraktion med slurry. 

 Låg porositet på återfyllen. 

 Minsta möjliga mängd vatten. 

 Tillräckligt lång härdningstid. 

 Tillräckligt aktivt bindemedel. 

 Goda temperaturförhållanden. 

Med aktivt bindemedel, menas de substanser som i kombinationsmixningar av bindemedel, 

kan delta i de kemiska reaktionerna. Detta gäller för den kemiska definitionen för jämvikt, 
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vilket syftar på de kemiska reaktionerna. Dessa kan bli omfattande och komplicerade så det 

lämnad därhän i denna rapport (Wilson & Paterson, 2015). 

Risker 

CRF är ofta förknippat som metod i en gruvdesign med stora brytrum, dessa kräver stora 

volymer igensättning. När bindemedlet (cementen) i dessa fyllningar hydratiserar kommer 

det att alstra värme (Yilmaz et al., 2009). Har gruvan en undermålig ventilation, kan detta 

leda till höga temperaturer som påverkar personalens prestation, sekundärt kan detta leda 

till ökad skaderisk på arbetstagare (Eriksson C. , 2015).  

Fördelar 

CRF har en rad tänkbara fördelar (Eriksson C. , 2015), dessa summeras: 

 Positiv miljöpåverkan.  

 Minskade emissioner. 

 Positiva effekter på produktionshastigheten. 

 Gråberg kan tas i ett rakt flöde från tillredning. 

 Gråberget behöver inte transporteras och lagras ovan jord. 

 Minskat antal möten i ramp, eftersom en CRF leder till färre transporter upp till 

dagen.  

 Vintertid är uppvärmningskostnaden för en gruva hög. Varje enskild transport av 

gråberg med lastbil till dagen gör att portar öppnas och nedkylning av gruvan 

uppstår.  

 Den totala fyllningskapaciteten kan ökas, förutsatt en fungerande planering.  

 Möjlighet att nyttja maskiner till malmlastning och CRF produktion istället. 

4.6  Bindemedel 

Till skillnad från att fylla med icke stabiliserande metoder som exempelvis WR, behöver de 

flesta andra fyllmetoder ett bindemedel som sammanfogar fyllningen till en stabil enhet. Det 

vanligaste bindemedlet som används är cement. Ofta i kombination med andra billigare 

bindemedel som till exempel slagg och aska. Bindemedel används för att öka den 

självbärande förmågan och den avsedda hållfastheten. Halten av bindemedel är en 

avvägning mellan kravet på hållfasthet och ekonomi. Valet blir komplext när en minskad halt 

ger en lägre kostnad för framställning av slurry men detta kan påverka hur snabbt 
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verksamheten får tillgång till den omgivande malmkroppen (förklaras i avsnitt 4.6.2). Det är 

dessutom ett känt faktum att hållfastheten i en svagare fyllning som utgör väggarna vid en 

sekundärdrift, ökar risken för att fyllnadsmassan går i brott. Detta får som konsekvens att 

den blandas med den lössprängda malmen (Nyström, 2015). 

4.6.1 Cement 

Cement är vanligtvis baserat på portlandklinker. Utgångsmaterial för tillverkning av cement 

är lera och kalksten som bränns vid hög temperatur (ca 1450°C) i cementugn. Metoden är 

relativt energikrävande och har höga koldioxidutsläpp som kan påverka miljön. 

Portlandcement är producerad av pulveriserad klinker bestående av kalciumsilikater. I 

närvaro av vatten, bildar kalciumsilikathydrater en gel som stelnar. Cement används mycket 

frekvent i många byggnadstekniska områden då det är material som är lätt att forma och har 

vid rätt blandningsförhållanden hög hållfasthet och är kostnadseffektivt i förhållande till 

många andra byggnadsmaterial (Vennes, 2014). För användning av cement inom 

gruvindustrin i Sverige är det vanligast med standardcement och i viss mån 

anläggningscement (Svensk Byggtjänst AB, 1994). 

Förhållandet mellan vattnet och cement påverkar viskositeten hos slurryn och påverkar 

transportmediumets karaktär (Bilaga 1). Viskositeten bidrar till god formbarhet hos fyllen. 

”water-to-binder ratio” (W:B) är av denna orsak något som har stor inverkan på resultatet 

för slurryns tröghet (Prokopski, G; Langier, B., 2000).  

Velez K et al. (2001) menar att det råder ett samband som visar att en ökad andel vatten 

ökar andelen porer i kontaktytan, vilket de påvisar med hjälp av ”nano-identifikation” 

(elektron mikroskop).”Förklaringen ligger i att andelen porer i kontaktytan mellan aggregat 

och cementmix ökar när W:B ökas. Resultatet blir att E-modulen minskar när andelen porer 

ökar (eg. ökad andel vatten, ger mer porer). Har man för lite vatten kommer blandningen att 

bli alltför torr, vilket leder till en ofullständig hydratisering av cementen.  

Vattenkvalitén är viktig för ett bra resultat. I en av Kidd Creek-gruvorna observerades ett 

antal storskaliga problem med fyllen under 80-talet. Problemen kunde härledas till att vatten 

av låg kvalitet användes för tillredning av cement. Detta orsakades av lösta ämnen i vattnet 

som användes, olja och fett, och kemikalier från vattenrening. Cementen hade inte härdat 

på ett tillfredställande sätt då återcirkulerat dränagevatten hade används. Lab-tester visade 
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att cylindrar med 60 % flygaska och 40 % cement blandat med återcirkulerat dränagevatten 

som inte renats hade endast 50 % av tryckhållfasthet jämfört med renat vatten. Testerna 

visade även att fyllen var betydligt mindre kohesivt. Vatten avsett som fuktgivare tenderar 

också att blöda mer, vilket bidrar till en oönskad dränering som kan påverka hydratiseringen 

(Vennes, 2014). Några genomförda tester påvisade annan problemkaraktär, exempelvis där 

det förekom användande av återcirkulerat vatten, bland annat påvisades att diesel, 

smörjmedel och nitrater som fanns i processvattnet resulterade i nedsatt hållfastheten. Hur 

stor styrkeminskning kan blir med förorenat vatten kan variera stort från gruva till gruva. 

Därför måste lokala tester genomföras. Dosering av bindemedel som används påverkar även 

vattnets inverkan. Om problem med förorenat vatten kan påvisas måste vattnet renas eller 

blandas ut med rent vatten (Scrivener et al., 2004 och Zimbelmann R., 1985). 

Viktiga faktorer att beakta vid slurryframställning: 

 Det är viktigt att vattenkvalitén kontrolleras. 

 En väl balanserad andel vatten är viktigt, med för stor andel vatten kommer annars 

cementens styrka att minska genom att beläggningen mellan de fasta aggregaten och 

cementen försämras. 

4.6.2 Alternativ till cement 

Flygaska och slagg används frekvent världen runt i kombination av cement som bindemedel 

då det är ett billigare material än cement. Flygaska är en biprodukt vid förbränning av kol. 

Det finns två olika klasser av flygaska: C och F. Typ C har ett högt innehåll av kalk som 

reagerar med vatten, och detta kan bidra till en cementerande reaktion. Till skillnad från 

aska av typ F som innehåller en låg andel kalk. Flygaska typ F i kombination med 

Portlandcement frigörs kalciumhydroxid, som därmed kan öka bildandet av andra 

cementföreningar. Typ C av flygaskan visade sig ha högre hållfasthet än typ F av flygaskan vid 

alla testade proportioner med portlandcement (Scoble et al., 1989). Efter en 28 dagars 

härdningstid hade både C och F flygaska lägre hållfasthet än 100 % portlandcement. Dock var 

hållfastheten i 100 % portlandcement uppnådd efter 73 dagars härdning (Scoble et al., 

1989). Försök i Kidd Creek Mine, KCM visar på att där minst tre månaders brinntid för 

cementen är möjligt kan man ersätta cementen med upp till 60 % av motsvarande vikt med 
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flygaska för att reducera kostnaderna med tillfredställande resultat vad gäller hållfasthet 

(Vennes, 2014). 

Masugnsslagg är en biprodukt från stålindustrin som kan användas som bindemedel i 

kombination med cement. Studier för att bestämma alternativa möjligheter som bindemedel 

till portlandcement utfördes vid KCM då man ville få ned kostnaderna. Slutsatser från de 

studier som utförts i Kidd Creek gruvorna var att masugnsslagg kan användas för att ersätta 

upp till 50 % av portlandcementen utan förlust av styrka. Dock ökade härdningstiden för 

fyllen till tre månader innan samma styrka kunde påvisas. Användning av masugnsslagg 

resulterar också i en mer lättflytande blandning vid samma vattenhalt i jämförelse med 

portlandcement. Fall där man behöver en mer lättflytande slurry kan masugnsslagg tillsättas 

utan att vattenhalten behöver ökas (Vennes, 2014). 

Flygaska och slagg har ingen standard för dess egenskaper. Därför måste det provas ut från 

fall till fall då det kan variera beroende av leverantör. Även den kemiska reaktionen när det 

blandas med gråberg kan variera mellan olika gruvor (Wilson & Paterson, 2015). 

Forskning görs kontinuerligt för att förbättra cementens egenskaper och hur den framställs. 

Det forskas även på alternativ till dagens cement. Ett alternativ som Luleå Tekniska 

Universitet i samarbete med kinesiska forskare undersöker är om kalksten kan ersättas av 

järnsand som är en restprodukt från metallframställning. Om järnsanden skulle gå att nyttja 

som alternativt bindemedel till cement skulle man kunna ta till vara på ännu mera av 

gruvindustrins restprodukter, detta är dock än så länge på ett forskarstudium (Jia, 2014). 

Vi summerar föregående avsnitt genom att noterat: 

 Om minst tre månaders brinntid för cementen är möjligt kan man ersätta cementen 

med upp till 60 % av motsvarande vikt med flygaska. 

 Upp till 80 % slagg (Ecocemslagg) används med gott resultat i Garpenberg. 

 Användning av masugnsslagg ger en mer lättflytande blandning. 

 Det sker aktiv forskning på alternativa bindemedel. 

4.6.3 Tillsatser 

När en slurry måste utvecklas för att passa specifika ändamål, finns det en mängd kemikalier 

som tillsätts i olika kombinationer. Det kan handla om att få en förändring på hastigheten 
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som den hydratiserar (snabbare eller långsammare), i dessa fall är accelerator eller retarder 

att föredra. När en förändring i viskositeten eftersträvas tillsätts en förening som påverkar 

vattnet som finns i slurryn. Effekten skiljer sig från plasticerare, eller super-plasticerarna, 

som är det två undergrupper som omnämns. Dessa ämnen verkar istället på cementen som 

omsluts av produktens föreningar. Det finns produkter som tillsätts för en extra hög 

vattentålighet, dessa används exempelvis i konstruktioner under vattenytan, exempelvis i 

brofundament. Det finns tillsatser som ger ett bättre korrosionsmotstånd. Inom vissa 

områden kan det vara önskvärt med en fyll som sväller, om man exempelvis vill att den 

pressas mot en gjutforms håligheter (Wilson & Paterson, 2015). 

En slurryblandning går att modifiera på en mängd sätt för att uppnå en önskad lösning. Att 

utnyttja varje ämnes specifika egenskaper för att skräddarsy en optimerad slurry, till 

fördelaktig kostnad är en framtidsutsikt. En svårighet inom gruvbranschen är att fyllningen 

som konstrueras har olika förutsättningar från fall till fall. Av denna orsak är en generaliserad 

produkt som passar ett brett spektrum av användningsområden att föredra, vilket bromsar 

utvecklingen av tillsatser och specialtillverkade recept på slurryn inom gruvindustrin (Wilson 

& Paterson, 2015). En lista med exempel på några produkter som är potentiell inom 

rapportens referenser finns i Bilaga 2. 

4.7 Cementblandare 

En cementblandare avser att blanda ett torrt cementpulver med vatten och eventuellt andra 

bindemedel. En konventionell cementblandare som även kan benämnas betongblandare, 

tombola eller frifallsblandare, har en roterande trumma med fasta vingar inuti. Trumman är 

snedställd och vingarna för med sig cementen som i topplägen faller ned mot trummans 

botten. Trumman kan vara monterad på lastbärande fordon eller fristående. Alternativt kan 

trumman vara fast då benämns den som en plan- eller tvångblandare. I den typen roterar 

vingarna inuti trumman horisontellt. Denna modell är huvudsakligen fristående. Båda dessa 

typer roterar med en relativt låg hastighet och bildar luftbubblor, vilket är negativt för 

”slurry” (blandning av fasta partiklar i vätska) och dess hållfasthet. Exempel på luftbubblor i 

cementen kan ses i Figur 1 som visar en jämförelse mellan två olika typer av blandare. 
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Figur 3 Kolloidalblandare jämfört med konventionell metod (Reschke, A; Eng, P, 2000). 

 

4.7.1 Colloidal Mixer 

En variant för blandning av bindemedel som används för CRF kallas för ”Colloidal Mixer”. 

Colloidal Mixer är en internationellt erkänd metod för att blanda cement på ett effektivt sätt 

och ger dessutom möjligheten att blanda med lägre andel vatten (se Bilaga 3). Metoden 

reducera mängden cement som tas i anspråk och gör att mindre mängd luftbubblor uppstår i 

cementen för att uppnå önskad stabilitet för konstruktionen, jämfört med konventionell 

metod för blandning av slurry. Ursprungligen kommer metoden från slutförvaring för 

kärnavfall och anläggningsindustrin för fundament och andra konstruktioner med höga krav. 

Intresset för tekniken har uppmärksammats inom gruvindustrin på senare tid. Det finns allt 

från stora platsbyggda anläggningar till de som är mindre och semi-mobila anläggningar för 

att producera cement (Bilaga 3) (Reschke, A; Eng, P, 2000). 

Tekniken för Colloidal Mixer är att aggressivt skjuva och bryta ner de enskilda cementkornen 

och att göra cementen genom uppslamning till en stabil suspension. En av de viktigaste 

beståndsdelarna för blandaren är kvarnen. Principen är att de små partiklarna i cementen 

finfördelas för att säkerställa att maximal spridning av partiklar i slurryn senare uppnås. 

Diskar roterar mot kvarnens innerväggar med ett litet mellanrum av ca 3mm med hög 

hastighet. Kvarnen verkar både som en mixer och centrifugalpump. Genom turbulens och 

hög skjuvningsverkan bryts kluster av torra cementpartiklar ned (Figur 4). Detta borgar för 

att en maximal fördelning av vätska och fasta ämnen sker vid senare blandning. För bästa 
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resultat ska varje cementkorn omges av en vattenfilm som kemiskt aktiverar varje partikel, 

vilket ger en fullständig hydratisering som är nödvändig för optimal styrka och hållbarhet på 

fyllningen (Reschke, A; Eng, P, 2000). I figur 1 kan man tydlig se skillnaden mellan traditionell 

teknik och beskrivna Kollodialblandaren. 

 

Figur 4 Princip skiss över kolloidalblandarens funktion (Reschke, A; Eng, P, 2000). 

 

I blandtanken tillförs bindemedel. Blandtanken fungerar också som en centrifugalseparator. 

Med centrifugalverkan pressas oblandad, tjockare bruk ut mot väggarna och den lättare 

massan innehållande vatten och delvis blandat bruk mot centrala delar av blandare för att 

ledas ner till kvarnen genom en virvel. Utmatningen från kolloidkvarn är uppdelad i två 

ledningar. I den ena ledningen leds slurryn tangentiellt tillbaka in i trumman, för att bidra till 

att skapa virveln. Bruket cirkulerar upprepande genom blandaren och producerar ett 

tjockare och tjockare bruk tills hela mixen blir likformig och centrifugalverkan inte längre kan 

urskilja olika densiteter. Vid denna tidpunkt har virveln en jämn och slät konsistens. 

Beroende på storleken av blandaren kan hela blandningsprocessen ta så lite som 15 

sekunder (Reschke, A; Eng, P, 2000). 
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I den andra ledningen pumpas den färdiga blandningen ut för att påföras gråberget. Enkla 

pneumatiska eller manuella klämventiler används för att kontrollera så att rätt flöde för 

bruket erhålls. För en CRF anläggningen kan kolloidalblandare direkt pumpa ut en blandad 

slurry antingen till en blandstation (se avsnitt 4.8) där den blandas med det krossade 

gråberget eller direkt på gråberget på en lastbil eller LHD (Reschke, A; Eng, P, 2000). 

4.8 CRF Mixer 

Genom att exempelvis använda sig av en portabel ”Chute Tumbler” (CT) går det att på ett 

flexibelt sätt öka chansen att aggregaten omsluts fullständigt av bindemedel. Figur 3 visar ett 

exempel på en CT som enkelt kan flyttas till krävande platser, och inom 10 minuter ställas 

igång för produktion. Exemplet visar en maskin med en kapacitet på 14,5t. Exempelvis går 

den att lasta direkt med en lastare, och anpassas för tömning med hjälp ett transportband 

(tillbehör). Maskinen klarar av att utföra mixning av slurry och gråberg (Right Mfg. Systems 

Inc., 2015). 

 

Figur 5 Ett exempel på en mobil CRF blandare (Right Mfg. Systems Inc., 2015). 

 

4.9 Framställning slurry 

Här redogörs hur mixningen av slurryn kan genomföras, och hur produkten sedan kan 

blandas med gråberg. Detta sker på ett övergripande sätt. Orsaken till detta är för att ge en 

bättre förståelse för innebörden av de olika alternativen innan det i 6.3 presenteras en idé 

på ett förenklat förslag för en verksamhetsanpassad CRF-fabrik i Garpenberg. Stycket 

presenterar kortfattat det olika alternativen som litteraturstudien bidragit med. 
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Inköp 

Som ett alternativ till att utföra tillverkningen av en slurry inom den egna verksamheten, kan 

det finnas möjligheten till inköp av en färdigblandad slurry från en extern leverantör. Detta 

motiveras med en ekonomisk avvägning. Den kan då levereras och tippas direkt vid 

tillverkningen av CRF. En fördel med detta är att den är framställd på ett recept som 

leverantören har kvalitetssäkrat. Ett exempel på en sådan verksamhet finns finska gruvan 

Kylylahti (avsnitt 5.3). Den ligger på ca 40km avstånd från leverantören. Leverans sker i 

batcher om 6m3 (12t). Den levererade slurryn har inom deras verksamhet ett specifikt recept 

som det utförs hållfasthetskontroller på i ett kontrollprogram. Gruvan bryter i 

storleksordningen 0,6Mt/år. CRF används till primära brytrum (Tommila, 2015). 

Slurrymixning ovan jord 

En betongstation ovan jord avses som en fast installation, och har klara fördelar då råvaran 

kan levereras utan omfattande transporter, med avseende på rampkörning ner från 

markplan till underjordsbyggnationen. Etablering av en sådan station är förenad med en 

större investering om det inte redan finns lämplig infrastruktur som går att anpassa för 

tillverkning av slurrymix. Verksamheten förutsätter tillgång till rent vatten. Damning från 

tillverkningen påverkar inte ventilationen som det till exempelvis gör underjord. I 

beskrivningen nedan har vi utelämnat ”säckblandning”, vilken resulterar i ett mindre bra 

resultat (Tommila, 2015). 

Slurrymixning under jord 

Ett alternativ till betongstation över jord är en liknande som beskrevs ovan, fördelen hos en 

underjords tillverkning: Om det finns lämplig infrastruktur under jord, som går att anpassa 

för slurrymixning. Etableringen kräver ingen byggnation av fabriksbyggnad (skal), 

uppvärmningskostnad för byggnaden minimeras. Nackdelen kan vara att den kräver tillgång 

till rent vatten under jord. Dammning omnämns som ett tänkbart problem (Tommila, 2015).  

4.10 Metoder för mixning av CRF 

Det finns en rad olika sätt att påföra slurry på gråberget. Vilken man ska välja beror på hur 

höga krav man har på hållfasthet och vilka kostnader man är beredd att ta. 
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Slurry påförs på redan tippat gråberg 

Metoden ställer höga krav på ett sorterat gråberg, med relativt stora fraktioner, vilket 

betyder att gråberget måste siktas och tvättas om ett bra resultat ska erhållas. Dessutom 

behövs en anpassad slurry för ändamålet, framtagen med större genomträngande 

egenskaper för att uppnå ett bra resultat. Metoden förbrukar mera slurry jämfört med den 

som blandas innan tippning (Xuehui et al., 2014).  

Slurry påförs vid tippning 

Lastbilen tippar gråberg över kanten av ett fyllrum, samtidigt som en installerad pipeline 

duschar gråberget med en slurry. Metoden är osäker med avseende på kontrollen av hur 

aggregaten täcks med slurryn. En tippning tillför visserligen en tillkommande effekt av 

uppblandning genom sitt turbulenta flöde i luften, men detta förutsätter att pallhöjden är 

betydande. Inverkan vid longitudinell användning ger inte denna ”tippuppblandning”. En 

variant av metoden med lastbilstippat gråberg, är den som används i gruvor med 

gråbergstransport på transportband (Helms. W, 1988). Med sådan infrastruktur påföres det 

via duschar med slurry på gråberget när aggregaten lämnar bandet i sitt fria fall.  

Slurry påförs på flak 

Är en metod som beskrivs genom att en färdig slurry påförs på ett lastbilsflak över en 

tidigare lastad mängd gråberg. Lastbilen tillryggalägger sedan en sträcka med lasset och låter 

det på detta vis själv blandas till en CRF, under transporten till avsett fyllrum, där den sedan 

tippas från flaket. Metoden ger ett relativt osäkert resultat (Vennes, 2014). Om inte flaket är 

tätt kommer sannolikt delar av slurryn läcka ut under transporten och genom vatten 

transporteras vidare till pumpgropar och kan då skada pumparna.  

Slurry påförs i blandgrop/lastficka  

Blandningen sker i en blandgrop/lastficka under eller ovan jord. Under jord påförs slurryn på 

gråberget i en lastficka. Hjullastare/LHD mixar sedan gråberget med slurry. Hjullastare/LHD 

mixar CRF med skopan. Sedan transporteras den färdiga mixen och tippar på avsett fyllrum 

med skopan (Tommila, 2015).  

Alternativt kan detta utföra ovan jord. Mixningen blandas med en hjullastare i en blandgrop. 

Lastas sedan på truck och transporteras till fyllrum och tippas sedan på plats av truck. 
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Samma problem finns för denna metod som när slurryn påförs på ett flak, om inte flaket är 

tätt kommer sannolikt delar av slurryn läcka ut (Bergmark, 2015). 

Slurry påförs till mixer 

Tombola, är ett alternativ som finns i flera olika modeller. En sådan är en eldriven och 

flyttbar tombola, eller monterad på truck som traditionell cementblandare. Utför 

blandningen av slurry som sedan kan används för att exempelvis leverera sin blandning till 

en Chute Tumbler (se avsnitt 4.8) som frånsett att utföra slurrymixning, även finns i modeller 

med större kapacitet som klara av att tumla upp till ca 14,5t per batch. En sådan modell kan 

lastas direkt med lastare, som tippar ner gråberget (till den inmatade slurryn). CT:n mixas 

råvarorna till CRF, när blandningen är klar kan maskinen tömmas direkt via transportband 

ner i fyllrum. En mixer för CRF kan sammanfogas med en mixer för slurry (exempelvis en 

Colloidal Mixer som beskrivs i avsnitt 4.7.1) för att få ett mer automatiserar flöde.  

Sammanfattning för val av metod 

Förutsatt att respektive metod utförs på bästa möjliga sätt, kan man generellt säga att 

förhållande mellan vilken typ av metod som väljs och hållfasthet är enligt skalan som visas i 

Figur 6. I stigande ordning av hållfasthet enligt på redan tippat gråberg, vid tippning, på flak, i 

lastficka, i mixer. Det har visat sig att tippa slurry över gråberg som redan finns placerat i 

brytningsrummet, så kunde delar av gråberget inte överhuvudtaget komma i kontakt med 

slurryn. Detta på grund av slurryn inte träng hela vägen ner genom gråberget. Vid transport 

på flak kan sträckan som materialet transporteras vara avgörande. På en längre sträcka 

hinner lasset skaka så pass mycket att slurryn blandar sig väl med gråberget. Att mixa slurryn 

i en mixer (trumblandare) kunde generera en nästan fördubblad hållfasthet mot att göra det 

i en blandficka (Vennes, 2014). Respektive steg för att kan generera en ökad kostnad och 

måste vägas mot vilken hållfasthet man vill uppnå i fyllen.  

Alla metoder utom där slurryn blandas i en fristående mixer har den direkta fördelen att 

själva mixningen kan utföras med befintliga eller av samma typ (lastbil/hjullastare/LHD). 

Befintlig personal kan med sin tidigare kompetens utföra jobbet med utrustning som de är 

väl förtrogen med. Mixningen kan eventuellt genomföras med hjälp av smärre 

omstruktureringar av de befintliga maskiner, ökad nyttjandegrad på maskiner (om det går) 

och flexibilitet (maskiner kan göra annat om det behövs). 
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Figur 6 Hur hållfasthet generellt förhåller sig till typ av blandning. 

 

4.11 Fyllsätt 

Betydelsen av hur CRF appliceras i rummet kommer att påverka hur hållfastheten genom 

fyllen blir. Detta förklaras med ett om fyllen tippas från kanten från hög höjd ner i det 

tomma rummet, finns det en gravitativ effekt. De grövre partiklarna sedimenterar längre 

bort från kanten efter nedslag, än de finare partiklarna. Resultatet är en segregerad fyllning 

med en finare partikelfördelning nära kanten och en grövre partikelfördelning på större 

avstånd från kanten (se Figur 7). Problemet med storlekssortering blir större med ökad längd 

av rum. Man kan då få en fyllkon som slutar på en kortare distans än hela brytrummets 

längd. Det gör att större partiklar lättare kan rulla längre bort än det finkorniga materialet. 

Detta medför en risk, som sannolik resulterar i en inhomogen hållfasthet på konstruktionen. 

Samma sak gäller för fyllning ifrån en centralt placerad position, här kommer fyllen att vara 

starka i mitten med minskad hållfasthet ut mot dess ytterkanter (se Figur 7). För mindre 

brytningsrum kommer den volym och vinkel på fyllmaterialet att bilda en fyllkon, som 

sträcker sig från tipplats till motstående vägg. Detta gör att storlekssorteringen blir mindre. 

Att anpassa brytrummets storlek för att optimera fyllen är troligtvis inte aktuellt. Man får 

På redan tippat gråberg 

Vid tippning 

På flak 

I lastficka 

I mixer 
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istället undersöka om möjlighet finns att placera om eller utöka tippunkter (Scoble et al., 

1989) (Vennes, 2014). 

 

Figur 7 Principskiss över olika metoder för fyllning. Redigerad från (Vennes, 2014). 

 

För CRF på Kidd Creeks gruvor, kunde hållfastheter från 1,5MPa till 11MPa iakttas inom en 

enskild fyll. Detta hänförs den tillämpade tippmetoden, som orsakade storlekssegregation. 

Storlekssortering av materialet är oundvikligt men det är önskvärt att ha kontroll på 

sortering för att styra effekten av segregationen till sin fördel. Detta görs så att zonen med 

segregering, den som leder till högre hållfasthet således träffar de ytor som i framtiden 

kommer att exponeras av väggar i gruvdesignen. Graden av storlekssorteringen beror 

huvudsakligen på tre faktorer (Scoble et al., 1989): 

 Brytningsrummets storlek.  

 Brytningsrummets geometri.  

 Tillämpad fyllmetod.  

Brytningsrummets storlek och geometri kan antas fasta. Fyllmetoden är därför den faktor 

som kan förändras för att kontrollera storlekssorteringen. En positiv aspekt för 

storlekssorteringen är att då tippning av en återfyllning sker från en ovanliggande nivå, 

kommer den att blanda gråberg och bindemedlet ytterligare, eftersom rörelsen i fyllen sker 

genom att större aggregat roteras ut från tippunkten ner i rummet. Storlekssortering blir 

mycket mer markant om fyllen träffar liggväggen innan den slår i fyllkonen. De grova 

partiklarna som träffar liggväggen studsar längre bort, medan finmaterialet skapar ett starkt 

cementerat område nära tipplatsen. En annan observation vid tester vid Kidd Creeks gruvor 
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var att en vertikal brytning är bättre än en vinklad. Detta beror på att en vinklad yta kommer 

orsaka att mer fyll träffar väggen och storlekssortering blir därför mer omfattande. 

Storlekssortering kan till viss del vara en fördel om den närliggande väggen ska exponeras 

genom framtida brytning (Scoble et al., 1989). 

En svårighet med CRF kan komma från att en avstannad produktion återupptas. En ny batch 

av CRF tippas över en redan cementerad CRF. En hård yta som träffas kan få sprickbildning 

då den cementerat. Såvida inte cement från den nya batchen fyller igen sprickan. Av detta 

skäl är det viktigt att undvika sådan påverkan på en delvis härdad fyllning. Lösningen till 

detta kan planeras genom att tillföra olika tillsatser. Exempelvis kan en retarder användas 

som avser att fördröja cementeringen, så att sprickbildning och skiktning kan minimeras 

(Vennes, 2014). 

4.12 Kornstorleksfördelning 

Utredning om kornstorleksfördelning har betydelse har utfört av Golosinski, T. S., et al. 

(1997). För testet användes en diabas som skulle motsvara gråbergets egenskaper med 

enaxiell tryckhållfasthet på 127.0MPa och densitet på 2,77t/m3. Proverna som producerades 

hade en diameter på 150mm och en längd på 300mm. För en typ av prov hade man endast 

krossat ned diabasen till mindre än 40mm. För den andra serien av prover hade man 

kontrollerat kornstorleksfördelning i olika proportioner. Den kornstorleksfördelning man 

använt som visat sig vara optimal för en CRF jämfört med den serien av prover som inte 

hade kontrollerats vad gäller kornstorleksfördelning redovisas i (Tabell 3) och ( 

Tabell 4). Tester genomfördes med varierande tidsspann (3, 7 och 28 dygn) för att se hur 

härdningstiden påverkar. Cementhalten för alla prover var 4 %. Det torra materialet för 

respektive test mixades i 5 minuter i en roterande tumlare för att efterlikna transport av 

materialet på lastfordon. Resultatet visar på att kontrollera kornstorleksfördelning för en 

CRF är av stor betydelse för den slutgiltiga hållfastheten. 
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Tabell 3 Jämförelse för att visa betydelse av kornstorleksfördelning (Golosinski e tal., 1997). 

 Tryckhållfasthet MPa 

 3 dygn 7 dygn 28 dygn 

Krossat till minus 40mm 3,02 3,1 3,75 

Kontrollerad kornstorleksfördelning 3,70 4,47 6,27 

 

 

Tabell 4 Förbättrad tryckhållfasthet (Golosinski e tal., 1997). 

 Förbättrad tryckhållfasthet % 

 3 dygn 7 dygn 28 dygn 

Kontrollerad kornstorleksfördelning 

istället för Krossat till minus 40mm 

22,5 44,2 67,5 

 

Anmärkningsvärt är också att prov med CRF där man hade kontrollerad 

kornstorleksfördelning med endast 3 % cement erhöll en högre hållfasthet efter 28 dagar än 

den med 4 % som krossats till mindre än 40mm (4,35MPa) (Golosinski e tal., 1997). 

De proverna där man hade en kontrollerad kornstorleksfördelning med en större andel 

finmaterial som fyllde ut håligheter visade på en högre hållfasthet jämfört med endast 

krossat material. För att bekräfta slutsatserna ovan valde Golosinski, t. s., et al. (1997) att 

göra ytterligare tester enskilt på en svagare marmor och en mix där man blandade häften av 

den tidigare använda diabasen och hälften med en marmor. Marmorn hade en enaxiell 

tryckhållfasthet på 68,6MPa och en densitet på 2,73t/m3. Den torra mixen med kontrollerad 

kornstorleksfördelning av respektive typ mixades på samma sätt som tidigare i 5 minuter i en 

roterande tumlare. Efter tumling av materialet genomfördes siktprover för att se förändring i 

kornstorleksfördelning. Alla tester redovisat nedan hade en cementhalt på 4 % och en 

kontrollerad kornstorleksfördelning. För att utreda orsaken till förbättringen kontrollerades 

andelen håligheter där cement inte trängt in i proverna för CRF Håligheten hade minskat och 

tryckhållfastheten ökat jämfört med prover där endast diabas hade används (Tabell 5). 

 



34 
 

Tabell 5 Jämförelse av tryckhållfasthet och håligheter för olika typer av råmaterial (Golosinski e tal., 1997). 

 Tryckhållfasthet efter 28 dygn MPa Andel håligheter % 

Diabas 6,27 22,0 

Marmor 4,98 15,2 

Diabas/Marmor 7,52 20,5 

 

Den svagare marmorn hade krossats upp i tumlaren och fyllt ut mellanrummen på ett bättre 

sätt. Slutsatsen blev att kornstorleksfördelning och hållfastheten för materialet påverkar 

slutresultatet för hållfastheten för en CRF (Golosinski e tal., 1997).  

Vid test av styrka på cylindrar med diameter 450mm och aggregat på minus 150mm och en 

cementhalt på 5 vikt-%. Av resultatet nedan går det att utläsa från testet att finandelen hade 

mycket stor inverkan på den slutgiltiga styrkan på provet. Maximal styrka erhålls enligt 

Scoble M, et al. (1989) vid en kontrollerad finandel på 25 % (se Figur 8). Redan vid 20 % 

finandel hade styrkan reducerats till 70 % av maximal styrka. 

 

Figur 8 Finandelens påverkan på styrkan för ett prov CRF med 5 vikt-% cement (Scoble et al., 1989). 
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Forskning och framsteg 

Inom byggbranschen i Kina har man inom några av den senaste tidens stora 

dammbyggnationer genomfört utveckling av en alternativ CRF som kallas för Rock Filled 

Cement (RFC). Primärt bottnar intresset för metodutvecklingen ifrån miljö och ekonomiska 

fördelar. Det handlar om relativt nya konstruktioner med merparten av dessa från år 2008, 

och fram till pågående konstruktioner under år 2013. Dessa byggnationer handlar om stora 

konstruktioner med dammhöjder på upp till ca 70m. Metoden kan anses som intressant för 

att vidareutveckla CRF inom gruvbranschen. Eftersom den domineras av en liknande 

tankegång med avser att använda enbart rena aggregat från berg som fraktioneras till 

>300mm och sedan uppblandas med ”självkompakterande cement” (SCC) (eg. slurrymix) där 

konstruktionsalternativen utförts genom (Xuehui et al., 2014): 

1. Bergfraktioner med en andel som motsvaras av volymprocentsförhållandet 55 % 

tippas i form eller bergrum, och i efterhand påförs med 45 volymprocent SCC. 

2. SCC fylls i formen och rent fraktionerat berg tippas i formen, kräver oftast ca 5-10 

volymprocent mer än (1) SCC i förhållande till volymen berg. 

3. Berget och SCC blandas på samma ställe som det skall ligga, metoden är lämpligt för 

större konstruktioner som är till längd-breddförhållanden med större mått än höjden 

på plattan av konstruktionen. 

Den SCC som användes bestod av olika beståndsdelar i en mix (Tabell 6), beroende på vilka 

krav som ställs på hållfastheten. De utförda testerna visar på resultat som ger en relevant 

hållfasthet som motsvarar traditionell byggkonstruktion med cement, som är utan dessa 

bergfraktioner (Xuehui et al., 2014). 

Tabell 6 Visar beståndsdelar i RFC som används i Hengshan damm reservoar projektet i Kina under 2010. Enhet: kg/m
3
 

(Xuehui et al., 2014).
 

Vatten Cement Flygaska Sand (4,75-

9,5mm) 

Grus (9,5-

19mm) 

Polycarboxylate 

Superplasticizer 

Klass 

(Styrka) 

165 217 308 741 824 5,25 C25 
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Styrkan som anges i tabellen ovan avser den europeiska standarden för krav på cement. Som 

ett annat exempel kan nämnas att en RFC som konstruerats under dessa förhållanden 

endast kräver ca 80-90kg/m3 för att uppnå C15. Exempel på ytterligare prov som tagits på 

SCC och RFC för att jämföra tryckhållfastheten finns i Bilaga 4. 

4.13 Beräkningsmodeller 

I detta avsnitt presenteras övergripande några sätt att bestämma vilka krav som kan ställas 

på en CRF, samt olika brottsmekanismer. Hänsyn till detta är viktigt för helhetsbedömningen 

av den tilltänkta återfyllnadsmodellen. För att bestämma kravet på hållfasthet görs dels en 

analytisk beräkning av kravet på hållfasthet utifrån erfarenheter från andra gruvor och 

numerisk simulering. Den analytiska lösningen som kan användas är en standardlösning. 

Erfarenheter från andra gruvor, exempelvis Falconbridge (en nickel, koppar, kobolt och 

platina producerande gruva utanför Toronto) visar att den tillämpas för problemlösning även 

på annat håll. Då det gäller statisk hållfasthet är hänsyn till skjuvhållfastheten viktig, som i sin 

tur är relaterat till kohesion och friktionsvinkel för fyllen (Boliden AB, 2002). En 

säkerhetsfaktor bör användas för skjuvhållfastheten i syfte att ta hänsyn till osäkerhet eller 

ojämnhet i fyllningen då den kan vara ganska varierande både lokalt och genom 

storlekssortering av materialet genom rörelse (Scoble et al., 1989). 

Kohesion kan variera med bindemedlet men friktionsvinkel kan antas konstant till 35° för 

beräkningsmodellen som presenteras nedan. Statisk prestanda och skjuvhållfasthet kan 

således med hjälp av Mohr-Coulombs kriterium beräkna för jord och liknande material 

inklusive CRF (Scoble et al., 1989): 

𝜏 = 𝜎𝑡𝑎𝑛𝜙 + 𝑐     (1) 

Där, 

𝜏 = skjuvspänning (𝑘𝑃𝑎)  

𝜎 = totalspänning (𝑘𝑃𝑎) 

𝜙 = friktionsvinkel (°)  

𝑐 = kohesion (𝑘𝑃𝑎) 



37 
 

För att bestämma friktionsvinkel och kohesion i fyllningen kan man använda platsspecifika 

empiriska formler för att uppskatta dessa parametrar eller genom att utföra triaxialförsök. 

Om bara enaxiella tryckhållfasthetstester genomförs, behöver antaganden göras för att 

bestämma dessa parametrar. Två av dessa antaganden är att friktionsvinkeln kan uppskattas 

som den sammanlagda rasvinkel och att cementen är det enda som påverkar kohesionen. 

Malmens vikt tas upp av skjuvhållfastheten i de mellanliggande malmpelarna. Den kan 

bestämmas med hjälp av ekvationen för krävd skjuvhållfasthet. För fallet "malmskiva 

upphängd i fyll" (se Figur 9 och Bilaga 5) bestäms kravet på fyllens hållfasthet enligt 

sambandet UCS. 

 

Skjuvhållfasthet =
bρg

2
= c    (2) 

Där, 

𝑏 = bredd (𝑚)  

ρ = densitet (𝑘𝑔/𝑚3 )   

𝑔 = tyngdacceleration (𝑚/𝑠2)  

Enaxiell tryckhållfasthet (UCS) =
2𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙

1+𝑠𝑖𝑛𝜙
     (3) 

Där, 

𝑐 = skjuvhållfasthet (𝑘𝑃𝑎)  

𝜙 = friktionsvinkel (°)  

 

Figur 9 Modell över malmskiva upphängd i fyll (CRF). 
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För test av CRF i labb måste framräknat värde på UCS multipliceras med hänsyn till skal- och 

säkerhetsfaktor. Vanligt är att man sätter säkerhets- och skalfaktorn till ett värde mellan 2 

och 3 på beräknat värde för CRF (för Paste fill som anses homogen i ett prov behöver ingen 

säkerhets- och skalfaktor beaktas). Skalfaktorn beror framförallt på den stora skillnaden i 

volym mellan laboratorieprovet och den belastade fyllningen i gruvan men påverkas även av 

belastningshastigheten vid provtryckning. Har man stora aggregat kommer det krävas ett 

högt värde för säkerhets- och skalfaktor (Scoble et al., 1989).  

För exempelvis Bolidens gruva i Kylylahti krossas inte gråberget innan inbladning. Där måste 

proverna vara mycket stora för att ge ett homogent uppträdande för resultatet (Boliden AB, 

2002). Därför är det inte i praktiken genomförbart på annat sätt än fullskaliga försök 

(Tommila, 2015). 

De dynamiska krafter som uppstår vid sprängning måste fyllen stå emot utan att gå i brott. 

Det kan enligt Farsangi (1996) antas att den dynamiska draghållfasthet för CRF är 5 % av 

tryckhållfastheten. Den dynamiska hållfastheten kan relateras till sprängningens vibrationer i 

termer av högsta partikelhastigheten: 

𝐹𝑑 =
𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎

𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑎𝑠𝑡
=

𝑇

𝑑𝑃𝑉
    (4) 

Där, 

𝑇 = dynamiska draghållfasthet (5 % av tryckhållfastheten)(𝑘𝑃𝑎) 

𝑑 = densitet (𝑘𝑔/𝑚3) 

𝑉 =  partikelhastighet vid brott (𝑚/𝑠) 

𝑃 = tryckvågens hastighet (𝑚/𝑠) 

På grund av att bergets karaktär varierar kraftigt är det svårt att få ett representativt 

resultat. Vibrationsövervakning är därför nödvändigt för att uppnå resultat för en praktisk 

tillämpning för beräkningarna (Scoble et al., 1989). 
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Mitchell (1981) bevisade under 1980-talet ett samband som används vid för att bestämma 

hur fyllningen påverkas av sin egentyngd, ekvationen nedan ger resultatet för hållfastheten 

(Mitchell et al., 1981). En sammanställning över Mitchells teorier kan ses i (Bilaga 5). 

[𝜎1] =  𝛾𝐻 / (1 +
𝐻

𝐿
)     (5) 

Där, 

  𝛾 =   𝜌 𝑔 =  densitet (𝑘𝑔/𝑚3 ) tyngdacceleration (𝑚/𝑠2)                   (6) 

H = höjden för fyllningen (𝑚) 

𝐿 =  längden för fyllningen (𝑚) 

E-modul för ett CRF-prov brukar beräknas genom att ta lutningen för spännings-

töjningskurvan vid 50 % enaxiell tryckhållfasthet (Vennes, 2014). 

Boliden använder idag (2015) programvaran FLAC 2D, för simulering. Frånsett FLAC 2D 

används den vedertagna handberäkningen med Mitchells formel. För att utföra en 

tillfredsställande analys på hållfastheten (som kan krävas på en fyllning, oaktad dess metod). 

Med detta avser vi tanken att ha möjlighet att välja vilken fyllningsmetod som appliceras i 

olika rum inom gruvans helhets design. Givet en homogen konstruktion är det mest 

sannolika och tänkbara brottfallen specificerade enligt Mitchell (1991) (se Bilaga 5). Läs mera 

om olika beräkningsmodeller under avsnitt 4.13. Bolidens primära metoder för att analysera 

en återfyllnings hållfasthetskrav, sker enligt (Marklund P.-I. , Genomgång fyll, 2015): 

 Skjuvning (Mitchell´s formel). 

 Jordtryck (𝑝𝑣 = 𝜌𝑔ℎ) med hänsyn till silotryck. 

 Cirkulärt brott mellan en primär och en sekundärfyllning (FLAC2D). 

 

  



40 
 

  



41 
 

5. Resultat 

5.1 Renströms återfyllningssystem (CHF/HF) 

Fyllningsbehov i Renströmsgruvan styrs från ett brytningsflödesschema som enligt Bergmark 

(2015) har en potential för möjliga effektiviseringar. Han menar att det med avseende på 

temporära behov kan uppstå kapacitetsbrist. Detta främst i händelse av att det tidvis kan 

vara behov av stora återfyllningsvolymer i samma tidssekvens. Det förekommer även en risk 

för att det uppkommer flaskhalsar med avseende på att byggtiden för det dränerade rum 

som behövs i nuvarande produktion, och att dessa kan ha ett tidsutrymme på 2 till 3 veckor 

för att färdigställas. Dagens fyllanläggning som ligger på nivå 150 i gruvans interna höjdskala, 

klarar en produktion av 100t/h. För att säkerställa en kontinuerlig pasteflödesproduktion, 

behöver anläggningen en kontrollerad sandproduktion. Detta återfyllningsmaterial kommer 

från anrikningen i Boliden, det är en restprodukt från utvinningen av metaller från gruvornas 

malm. Sanden som används kommer huvudsakligen från Kristineberggruvans utvinning, 

vilket beror på att den restprodukten har den bäst anpassade mekaniska egenskaper med 

avseende på anriktiningens urval.  

Renström har två stycken schakt som är drivna underjord som används som sandlager, dessa 

rymmer tillsammans 2500t. Transporten av sand sker i kampanjer för att bygga upp ett lager. 

Transporterna av sand är planerad som returtransport från Bolidens anrikningsverksamhet. 

Malm till anrikningsverket och sanden i retur. Periodvis lagras större mängder sand ovan jord 

för att anpassa tillgången mot verksamheten. Stora lager kan vara mindre lämpligt vintertid, 

eftersom det bildas kälklumpar. Kälklumparna kan sekundärt kräva ett behov av bemanning 

när sanden skall ingå i produktionen. Till detta kommer en miljöaspekt som kan medföra ett 

ökat problem från damning (Bergmark, 2015).  

Det finns möjlighet att fylla sand under jord i en tippficka, men även att mata in från  

schakten som gruvan normalt gör. I Figur 10 visas hur sanden kommer in från tippstationen, 

eller via sandschakten. Sanden passerar ett skiktgaller som förhindrar att klumpar tar sig 

vidare till blandningskärlet. Den skiktade sanden går sedan vidare till framställningen 

(Sandström, 2015).  



42 
 

 

Figur 10 Renströms transportband med den fuktkontrollerade anrikningssanden. Konstruktion av ASM, Renström. 

 

Vattnet kommer från gruvans länshållning, och passerar reningsverken innan det tas in i 

produktionen från vattendammen där det finns kontrollerade mängder att tillgå av det 

renade vattnet. Den främsta orsaken till att den pumpas hela vägen upp och inte tas in 

direkt från lägre pumpstationer är för att säkra tillgången vid produktion av 

återfyllningsmaterial (Bergmark, 2015).  

När det av olika orsaker finns anledning att stabilisera den producerade fyllen tillsätts 

bindemedel. Lagringen av bindemedel sker i en större silo som fylls på från dagen, den är 

placerad i anslutnings till återfyllningsproduktionsrummet. I Renströmsgruvan användes 

enbart cement och anläggningen har en kapacitet att lagra 100t. Leverans av cement sker 

med extern transportör från Skelleftehamn med cementbil (Bergmark, 2015).  

Återfyllningsanläggningen är uppbyggd under jord. Den är konstruerad så att den kan 

producera en fyll som antingen innehåller bindemedel eller är helt utan. Beskriver man 

flödet vid en framställning av fyll som innehåller bindemedel kommer först cementen från 

en cementsilo, denna matas sedan vidare in i processen med en matarskruv till en cement 
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och vattenblandare. Den uppblandade cementmixen pumpas till ett blandarkärl (Figur 11). 

Denna del av anläggningen klarar av att mata 10t/h, det är en tänkbar flaskhals som 

begränsar den högsta halten av cement innan man måste minska på 

framställningshastigheten, som därmed begränsas till 100t/h avseende färdig CHF. 

Renströms CHF har ett mål på 8 % andel med standardcement, men har en spridning på ett 

innehåll av 5-9 % (Bergmark, 2015). Följer man det andra inflödet till produktionen, kommer 

det in en filtrerad och fuktkontrollerad anrikningssand via tidigare beskrivna sandschakt. 

Detta sker via ett transportband och passerar genom ett skiktgaller.  

 

Figur 11 Renströmsgruvans återfyllningssystem (2015) med a) cement-vattenblandaren från BHS Sonthofen, b) 
matarskruv och c) cementsilo. 
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Figur 12 visar Renströmsgruvan (2015) när dessa två omnämnda inflöden av råvaror blandats 

samman. Den färdiga produkten pumpas iväg via långa ledningssystem vidare ner i gruvan. 

 

Figur 12. T.v. Cementmix in via ett rör. T.H. Sanden faller ner via ränna till blandkärl nere till höger. 

 

Ledningssystemet i Renström har ett gravitativt flöde som bromsas av en konformad 

dimensionsminskning från en större storlek till en mindre. Med detta system minskar man 

den hastighet som fyllen flyter med genom ledningssystemet. På detta vis får man en större 

hållbarhet på systemet som annars nöts sönder snabbt (Bergmark, 2015). 

Renströms återfyllningssystem har låga omkostnader inom anläggningen, detta är kopplat till 

ett litet underhållsbehov och att det enbart delvist är bemannat. Totalekonomin kan i stora 

drag hänföras till den grundinvestering som tillkom under uppbyggnaden av anläggningens 

samtliga konstruktioner. Orsaken till att det endast delvis är bemannat kommer från att det 

endast är vid pasteframställning som produktionen är bemannad. Inom ramen för viss annan 

sandåterfyllning behövs det bara enklare tillsyn (Bergmark, 2015). Systemet bygger på en 

datorövervakad produktion (Figur 13). 
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Figur 13 Översiktsbild av programvaran som visar styrningen från fyllanläggningens kontrollrum i Renströmsgruvan 
(2015). 

 

Tryckvakterna som sitter på ledningssystemet har visat sig fungera undermåligt enligt 

Bergmark (2015). Eftersom de befintliga tryckvakterna är svåra att hålla rent från cement vid 

kontinuerlig drift, sätter det igen ofta, och det bytts sällan eller aldrig ut. Systemet rengörs 

mellan varje avslutad fyllning. Om ett rörsystem skulle gå sönder och produktionen inte 

stoppas av olika anledningar kan därmed stora volymer av fyllningsmassas fylla upp 

utrymmen som inte är avsett att fyllas. Konsekvensen blir av att det troliga 

produktionsstörningar, eller skador på andra konstruktioner, maskiner och infrastruktur 

(Bergmark, 2015).  

Till vårt studiebesök i Garpenberg tog vi med oss denna fundering till Reidar Ericsson (2015). 

Inom företaget finns kompetensen för en fungerande konstruktion. Inom Garpenbergs 

ledningssystem finns teknik med installerade givare som fungerar. Lösningen finns i dess 

placering med avseende på avstånd till innerkanten av ledningen. Garpenbergs installerade 

givare var visserligen dyrare i inköp, än tidigare version med undermålig funktion. 

Verksamheten har visat att de fungerar förträffligt jämfört med billigare standardgivare. 

Detta fungerande tryckkontrollsystem leder till en bättre styrning av ledningstrycket.  



46 
 

I Renströmsgruvan förekommer det återfyllningskonstruktioner med en dränerad 

sandfyllning (utan cement). Metoden används vid gruvdesign, när man till exempel tar den 

sista panelen eller när man inte länge behöver en körbar yta för att ta ut malm på sidan eller 

över konstruktionen. Både stabiliserad och ostabiliserad fyll måste dräneras (Sandström, 

2015). Figur 14 visar hur den blå slangen för dränering kläs för med en vit filtsocka. 

Filtsockan träs först upp på det grå röret som är lättare att påföra (slät yta) och dras sedan ut 

över det blå röret i samma takt som dräneringsröret förs igenom från andra sidan. Filtsockan 

har som funktionen att filtrera bort bindemedlet som är löst i vattnet som ska dräneras bort 

(Bergmark, 2015). 

 

Figur 14 Dräneringsrör, och konstruktion för beklädnad. Bilden visar Rum 1388, Renströmsgruvan (2015). 

  

Frånsett det stående filtklädda dräneringsrör (ståndarna) som ingår i konstruktionen, som 

löper genom fyllen har konstruktionen sammankopplade mera trycktåliga stålrör som utgör 

liggande ledningar. Dessa fungerar som avlopp för vattnet. Behovet av avlopp i en 

hydraulfyllning kommer från det vattnet som frigörs när det sker en konsolidering över 

tiden. Med hjälp av den filtrerande strumpan som ledningarna har undviker man att det 

byggs upp ett allt för högt portryck i fyllen. Frånsett detta har konstruktionen även en 
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avluftningsfunktion i överkant. Konstruktionen gör det möjligt för fyllningen att 

självstabiliseras. Avtappningen av dräneringsvatten från sandfyllningen leds sedan till en 

pumpgrop. Här skiljer sig CHF mot en hydraulisk fyllning (HF) även kallad för sandfyll, genom 

att den kan medföra risk att pumpar förstörs på grund av att cement följer med i 

dränagevattnet. Detta problem har man genom en speciellt utformad pumpgrop avhjälpt 

med en byggnation som skapar en filtrerande effekt för att minska pumpslitaget (Bergmark, 

2015).  

Figur 15 visar hur det kommer inträngande vatten (blått inringad) från brytningsnivån ovan. 

Orsaken är av att det endast ett kvar ett kort avstånd den kvarvarande skivan av malmen 

som lämnats mellan den utbrutna och återfyllda malmen i nivån ovanför. Bergmekaniskt kan 

orsaken till detta beskrivas genom att det skapats en spänningsavlastning i området. 

Eftersom området tidigare haft höga spänningar, ger den uppkomna spänningsavlastning en 

relativt sprickrik bergmassa som konsekvens (Sandström, 2015). Oavsett fyllningsmetod kan 

inträngande vatten påverka resultatet på konstruktionen (Bergmark, 2015). Figur 15 visar 

även en WR pluggning som avser att hålla den planerade sandfyllningen på plats. 

 

Figur 15 En typisk WR pluggning av ett tidigare utbrutet rum i Renströmsgruvan (2015).  
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Figur 16 visar uppbyggnaden av konstruktion med armering och dräneringsrör som Boliden 

genomför som ett test, i ett brytrum på nivå 1388. Testet som utförs i Renström avser att 

kontrollera och stabilisera en sula som i framtida brytningsdesignen kommer utgöra ett tak. 

Det innebär att den kommande bryningen av mellanskivan med den rika malmen kommer 

att blotta den konstruerade fyllningen underifrån. Testen avser att kontrollera funktionen, 

och för att analysera om den klarar restbrytningen med en större säkerhet och med en lägre 

inblandning från gråberg än tidigare beprövade sulkonstruktioner. Man har tidigare 

genomfört ingjutningar av en armering som baserats med stående bultar, som inte visat 

tillfredställande resultat. Den armering som syns på figuren skall sedan fyllas med en 

blandning som innehåller 15 % cement (Sandström, 2015). 

 

Figur 16 Försök med grundkonstruktion i rum 1388 under uppbyggnad, Renström (april 2015).  
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5.2 Storlidengruvan (CRF) 

Storlidengruvan var i drift mellan år 2001 och fram till år 2008 med North Atlantic Natural 

Resources (NAN) som var inledande ägare för att sedan förvärvas av Lundin Mining AB som 

ett dotterbolag. Planering och drift sköttes av Boliden Mineral AB. Kravet från NAN var att 

hela malmzonen skulle brytas ut. Inga pelare fick lämnas kvar eller att det skulle uppstå 

några malmförluster i någon annan form. Med total utbrytning som ett grundkrav från NAN 

valdes brytningsmetoden underjordsbrytning och igensättningsbrytning med 

cementstabiliserad gråbergsfyll (CRF) i primärrum med en bredd av 10m och en höjd av 5-

6m. Anrikningssand eller gråbergsfyll utan stabiliserande cement i sekundärrum. För 

sekundärrummen användes en kombination av Rill och pallbrytning (Figur 17) (Lundin 

Mining, 2007). 

 

Figur 17 Principskisser för brytningsmetoder och numrerade brytningsföljder (Marklund P.-I. , Genomgång fyll, 2015). 

 

Genom numeriska analyser fastställdes tryckhållfasthet kravet till 0,7MPa i fyllen. För att 

avgöra hur mycket cement som behövde tillsättas för att uppnå nödvändig hållfasthet 

genomfördes laboratorietester vid Luleå Tekniska Universitets testlab under år 2002. Prover 

genomfördes på provkroppar med olika kornstorlek och cementinnehåll. Dimensionerna på 

provkropparna som provtrycktes var 380 x 800mm (d x L) (se Figur 18). Kornstorlek var 

varierad mellan 0-50mm, 25 % med kornstorleken låg under 10mm. Anläggningscement 

användes för testerna. Ett krav på 0,7MPa hållfasthet motsvarar då 1,8MPa i labbtester med 

en säkerhets- och skalfaktor på 2,5 (Marklund, P-I; Andersson, P-O, 2007).  
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Figur 18 Provtryckning av provkroppar med CRF med dimensionen 380 x 800 mm (d x L) (Marklund P.-I. , 2002). 

 

Enligt resultaten från provtryckningen (Figur 19) uppnås 1,8MPa med 5,3 % 

cementinblandning. Hållfastheten ökar eller minskar med 0,6MPa för varje procent 

förändring av cementinnehållet inom det valda intervallet 3-8 % cementinblandning 

(Marklund, P-I; Andersson, P-O, 2007). 
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Figur 19 Hållfasthetens variation med cementinnehåll i procent för provtryckning av fyllprover. Redigerad från 
(Marklund, P-I; Andersson, P-O, 2007). 

 

Storlidens CRF tillverkas genom att gråberg krossas ovan jord av extern entreprenör ned till 

under 50mm, material under 10mm siktas bort för att sedan kontrollerat återföras med en 

viktandel på 25 %. Ballasten transporteras sedan ned under jord där en cementslurry som 

sprutas över ballasten liggandes på lastflak på lastbil (vatten-cement i förhållande 1:1).  

I det tidigare skedet blandades slurryn ut med flygaska som bindemedel. Efter ett 

studiebesök i LKAB:s gruva i Malmberget beslutade att genomföra försök med att utesluta 

det alternativa bindemedlet i slurryn. Försöket föll väl ut och var såldes inte någon som 

användes i ett senare skede i gruvdriften. Blandningen tippades i en lastficka där hjullastare 

blandar om fyllen omsorgsfullt, innan den transporteras in i rummet (Figur 20) (Eriksson & 

Jonsson, 2015). Varje enskild blandning (volymen av en skopa) utfördes separat för att få en 

så god blandning som möjligt, även om utrymmet för större volymer fanns tillgängligt. Fyllen 

planeras ut med en skrapa monterad på hjullastare för en jämnare yta. Enhetsoperationerna 

som användes i Storlidengruvan visas i Figur 21. 
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Figur 20 CRF som är krossat till minus 50 mm. Linjen på väggen visar hur högt CRF:en planerats i detta rum.  

 

Figur 21 Flödesschema för Storlidengruvan.  

Det är viktigt för hållfastheten att inget mellanrum uppstår mellan fyllen och taket i 

primärrummen för den översta orten. Fullständig fyllning uppnås genom att den sista höjden 

motsvarande 0,6-1,0m kastas in med hjälp av en Slingerbelt (se Figur 22) (Marklund, P-I; 

Andersson, P-O, 2007). 
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 Figur 22 Principskiss över dumper med Slingerbelt monterad bak till. (International Mining, 2009) 

 

Eftersom driften i gruvan var lokaliserad på ett litet djup ansågs transporten av gråberg upp 

till dagen för krossning som acceptabelt. Återförandet av det krossade materialet ned till 

utrymmet för cementövertäckning ansågs inte vara resurskrävande till en sådan grad att 

andra produktionsalternativ övervägdes (Eriksson & Jonsson, 2015). 

Utvärdering av fyllen gjordes i det första rummet som bröts med konvergensdubbar som 

gjöts in i fyllpelaren som utgjorde väggen i orten, och takets nedsänkning med 

precisionsavvägning. Det kunde även konstatera att de uppmätta rörelserna var små och få 

till antalet. För att kontrollera de mer storskaliga rörelserna installerades en 

konvergensstation i den sista sekundärpelaren och en takextensometer i en av de mer 

centrala primärerna (se Figur 23) Dessa mätningar indikerade även i det storskaliga 

perspektivet rörelser i storleksordningen millimeter. Detta motsvarar de rörelserna för 

elastiska förhållanden i de numeriska modellerna som är utförda. Slutsatsen är att CRF 

medförde att brytningsförhållanden för Storlidengruvan kunde ske säkert och 

kostnadseffektivt med tillämpningen av fyllnadsmetoden (Marklund, P-I; Andersson, P-O, 

2007). 

 

Figur 23 Placering av extensometer för mätning av konvergens och taknedsänkning och rörelser i hängväggen (Marklund, 
P-I; Andersson, P-O, 2007). 
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5.3 Kylylahti (CRF) 

Gruvan Kylylahti i östra Finland har varit i drift sedan år 2012 av Altona Mining. I slutet av år 

2014 förvärvades verksamheten av New Boliden AB. I gruvan utvinns koppar, guld och zink. 

Produktionen för år 2013 låg på 0,6Mt malm. Produktionsdjupet ligger idag på ca 600m. 

Prognosen från 2015 ger en förväntad livslängd på ytterligare sex år, och då befinna sig på 

ett djup av 780m (se Figur 24). Med goda indikationer från pågående prospektering kan 

denna plan förlängas. Ett studiebesök har genomförts i Bolidens gruva Kylylahti med fem 

representanter från Bolidens svenska organisation och författare av denna rapport. I 

Kylylahti sker brytningen genom skivpall som visar sig effektivt gå att återfylla 

primärrummen med CRF. Höga spänningar uppträder redan på nivån 410 och blir värre då 

man går djupare. Svaga talkstrukturer finns i liggväggen vid sidan av malmkroppen. Det är 

även där den rikaste malmen återfinns. Trots de höga spänningarna så anses CRF fungera 

tillfredställande (Tommila, 2015). 

 

Figur 24 Produktionsschema för Kylylahtigruvan (Tommila, 2015). 
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Primärrummen som vid transversell brytning återfylls (se Figur 25), håller som regel en 

dimension på 10m breda, 25m djupa (golv till golv) och upp till 50m långa rum. Skivorna 

borras och sprängs från både ovanliggande nivå och nivån underifrån samtidigt. Lastas sedan 

ut från en nivå under. Om det råder sämre bergsförhållande kan längden delas upp i mindre 

delar. Vid longitudinell brytning kan bredden vara större. Man återfyller då inte hela rummet 

med CRF, eftersom ingen brytning kommer att ske på sidan av konstruktionen. Utan fyller 

istället ut med CRF fem meter från kanten i den övre öppningen. Fyllen får naturligt en vinkel 

på ca 50°. Resterande del fylls med gråberg (Tommila, 2015). 

 

Figur 25 Visualisering för ett delområde i Kylylahti med transversell brytning (Tommila, 2015). 

 

Det som skiljer sig från generell nyttjanden av CRF i Kylylahti är att gråberget inte krossas 

upp till mindre fraktionen. Detta ger en betydlig förenkling av flödet (se Figur 26), jämfört 

med att krossa och sortera fraktioneringar. Verksamheten använder istället det obehandlade 

gråberget från tillredning (eventuellt med mellanlagring) och blandar ut med slurry 

bestående av cement, aska, anrikningssand och vatten. Slurryn som tillsätts är ca 13 % av 

totalvikten för färdig CRF. Det är en hög andel slurry jämfört med många andra tillämpningar 

av CRF. Detta beror på att okrossat gråberg har högre andel hålrum som måste fyllas för att 

aggregaten ska cementera ihop. Förhållanden kan inte redovisas specifikt i rapporten på 

grund av konfidentiella skäl. Problematik som kan uppkomma ligger i att det blir mycket 

svårt att göra några som helst tester på fyllen, eftersom att olika zoner i den konstruerade 

volymen CRF kommer att skilja sig betydande (Tommila, 2015). 
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Figur 26 Flödesschema för Kylylahti gruva (2015). 

 

Metoden för att mixa en CRF sker i en gjuten fiberförstärkt platta med uppdragna kanter 

ovan jord (se Figur 27). Denna är placerad i närheten av gråbergsupplaget ovan jord, vilket 

medför en smidig hantering. En transporterad batch motsvarande 6m3 slurry tippas ned 

varefter bestämd andel gråberg påförs med lastmaskin. Mixen blandas sedan manuellt med 

skopa för att erhålla önskad blandning av CRF. Den färdiga mixen lastas på lastbil för vidare 

transport och tippning på aktuell nivå under jord. CRF som mixas ovan jord tippas sedan 

direkt ned i rummet från den övre öppningen av det utbrutna rummet. Under jord anläggs 

blandfickor (Figur 28) på djup där det logistiskt och ekonomiskt är fördelaktigt att blanda 

under jord för att minimera transportkostnader. Dessa placeras på strategiska platser 

företrädesvis i närheten av utlastning av CRF på den aktuella nivån. Gruvan är relativt grund 

med en nuvarande produktion på ca 600 meters djup. Detta gör att det blir ganska flexibelt 

om man ska mixa under jord eller om utrymmesbrist råder utföra mixning ovan jord 

(Tommila, 2015). För transport av gråberg till ytan blir heller inte lika ekonomiskt krävande 

som i jämförelse till gruvan i Garpenberg eller Renström.  
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Figur 27 Fiberförstärkt platta med närliggande gråbergsupplag, Kylylahti (2015). 

 

 

Figur 28 Blandficka under jord där slurry påförs på gråberget i Kylylahti (Pöyry Finland Oy, 2014). 
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Endast småskaliga tester har genomförts i lab i samband med beslut år 2014, om recept av 

slurry skulle förändras. Några övriga tester på fyllens hållfasthet utförs inte i Kylylahti, utan 

man går enbart på erfarenhet av metoden från Pyhäsalmi gruva i Pyhäjärvi. En orsak kan 

vara att en okrossad inblandning av CRF ger en så pass inhomogen struktur att ett 

rättvisande resultat inte är möjligt i en lämplig testvolym (Tommila, 2015). 

Endast en incident har rapporterats där fyllen har kollapsat. Man använde då en annan 

metod där säckar med torr cement tömdes över gråberget och vatten tillfördes, varpå 

mixningen utfördes. Orsaken till kollapsen är inte fullständigt fastställd, men detta 

föranledde att mixningens tillvägagångssätt förändrades. Detta för att förvissa sig att 

mixningen av slurryn är producerad på ett tillfredställande sätt (Tommila, 2015). Den nya 

metoden som används idag ger en bättre kontroll över hur slurryn blandas. Den tidigare 

mixningen underjord resulterade dessutom i en extremt dammig arbetsmiljö och stora 

problem med att bindemedlet inte täckte aggregaten tillfredställande. I dagsläget köps en 

färdigmixad slurry från Joensuu ca 40km från gruvan. Avvägningar gjordes om man skulle 

investera i en egen portabel cementstation. Slutsatsen i detta fall var en ekonomiskt 

fördelaktigt att istället köpa den färdiga slurryprodukten från extern leverantör. Tidigare 

omnämnd problemformulering som att tippa ny CRF över en CRF som redan hydratiserat 

förekommer inte som dokumenterad problematik, vilket betyder att sprickzoner, 

uppkrossning eller skiktbildning inte medfört problem (Tommila, 2015). Exempel på CRF 

inklusive fraktionering som trängt ut genom en öppning (inringat) kan man se i (Figur 29). 
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Figur 29 CRF som trängt ut efter fyllning, Kylylahti (2015). 

 

5.4 Petiknäs (Försök med CRF) 

Boliden genomförde år1992 ett test av CRF vid Petiknäsgruvan, där genomfördes ett antal 

upprepade prov för att undersöka resultatet av olika blandningsförhållanden. Slutsatsen blev 

att en begränsning av batchstorleken till 15t gråberg per truck, fastställdes utifrån påvisade 

fördelar genom att detta gav en bättre fördelning av slurryn (som under detta test påfördes 

ovanifrån). Beståndsdelen i det harpade gråberget bestod av en relativt stor andel med 

större fraktioner än 150mm. Försöken genomfördes dessutom med en dokumenterad 

siktanalys på ingående finandelen som visade att proverna innehöll 1/3 av detta (Marklund 

& Andersson, Cementstabiliserad gråbergsfyll - fullskaletest Petiknäs, 1992). 

Över lasset på trucken påfördes därefter 1t slurry med uppblandningen 50/50, 

cement/vatten. Provet kördes runt för att simulera en avvägd transportsträcka och tippades 

sedan i provdiken i skikt om 1m +1m + 2-3m. Det gjordes även försök med en 

efterkommande utförd paketering/kompaktering med hjälp av lastare, vilket förbättrade 

provresultaten. Resultatet från de utförda tryckhållfasthetsmätningarna visade på ett 

medelvärde av 2,1MPa för fullskala, detta kan jämföras med labbresultatet från de små 
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koniska proven (255-270 x 390mm) som fastställdes till 2,5MPa och med en E-modul på 

490MPa (MÄTSYS). Som jämförelse hade Garpenbergs slurry med 15 % cement och 

ocykloniserad sand en hållfasthet av 1,7MPa. Dessutom en något högre E-modul på 500MPa. 

Petiknäsproven som testades mot brottöjning visar på en större variation, men visar en 

signifikant förbättring när slurryn tillverkas i en cementblandare innan den blandas upp med 

gråbergsfyllen, vilket betyder att den tål betydligt mera töjning innan brott uppstår. 

Lastupptagningsförmåga i gråbergsfyllen efter uppkomsten av brott avtar långsamt 

(Marklund & Andersson, Cementstabiliserad gråbergsfyll - fullskaletest Petiknäs, 1992). 

Resultat/Förbättringsmöjligheter: 

 Finandelen minus 8mm ansågs vara för liten med sina 11 %. Harpning minus 150mm 

ökar finandelen något (försök utförda i Canada rekommenderar 25 % med minus 

6mm) (Se Figur 8). 

 Cementslurryns spridning över hela lasset anses som ett kritiskt moment (eftersom 

det i detta test påfördes på flaket innan tippning). 

 Släntvinkel i materialet minskar vid påförsel om man lägger lager om 0,5-1m. 

 Kompaktering ökar hållfastheten. 

 En viss lastbärande förmåga kvarstår vid fortsatt belastning efter brott.  

5.5 Birchtree Mine (CRF) 

Birchtree Mine är en underjordisk nickelgruva som ligger i Thompson, Manitoba, Canada. 

Produktionen startade år 1974 och ägs sedan år 2005 av Vale Inco. Malmkroppen är 

brantstående och bryts transversellt. Brytningsmetoden för gruvan var ”Vertical Block 

Mining” (VBM), som är en variant av Sublevel Stoping. För ett vertikalt tvärsnitt bryts 

malmen i en upp och nedvänd pyramidsekvens för att trycka spänningarna utåt. På ett 

horisontellt plan har man primära och sekundära brytningsrum växelvis där primära 

brytningsrum utvinns först. Malmkroppen delas generellt upp i tre skivor som ger ett typiskt 

brytningsrum med geometrin 18m x 12m x 30m (längd x bredd x höjd). Skivorna borras och 

sprängs från en ovanliggande nivå och lastas ut från en nivå under (Emad et al., 2013). 

När ett brytningsrum är helt utbrutet återfylls det med CRF eller gråberg. I genomsnitt sker 

återfyllning med 500t per dag. För primärrum där intilliggande rum avses att brytas i ett 

senare skede fylls rummet med CRF. Minimikravet för enaxiella tryckhållfastheten för CRF 
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baseras på en statisk enaxiell tryckhållfasthetsmodell. Minimikravet är 0.6MPa med en 

säkerhetsfaktor på 1,5. För sekundärrum är det vanligtvis gråberg utan bindemedel som 

används. Birchtree Mine använder CRF med 4 % bindemedel. Bindemedlet består av 70 % 

typ C flygaska och 30 % typ 10 cement. Bindemedel pumpas pneumatiskt till en 20 tons silo 

under jord genom en 20cm tjock ledning. Vatten pumpas från ett närliggande vattendrag. 

Slurryn med vatten och cement blandas med förhållandet 0,54 (”water-to-cement ratio” 

W:C). Detta för att få en beräknad sammanlagd fukthalt på 5 %. Slurryn mixas under jord 

med en kolloidal blandare för att uppnå en god blandning. Slurryn pumpas sedan vidare 

genom en ledning till brytrummet. Ledningarna renspolas varje skift för att förhindra 

igensättning. I Birchtree Mine bryts biotitskiffer i ett närliggande dagbrott som krossas och 

siktas för att erhålla en minimistorlek på 1cm och maxstorlek på 20cm. Det transporteras 

sedan till gruvan med en 50 tons lastbil och tippas ned i gruvan genom schakt. Målet är att 

finandelen ska ligga mellan 25 och 40 %. Ytterligare krossning av materialet sker på naturlig 

väg om materialet kolliderar med annat material och väggen i schaktet så att större andel 

finmaterial erhålls, vilket är något som måste tas med i beräkningen. Hur mycket materialet 

krossas beror på hur långt det får falla i schaktet. Sommartid hålls schaktet fullt upp till 

dagen och sänkt till 90m under marknivå under vintertid för att undvika frysning (Emad et 

al., 2013). 

Två metoder används vid Birchtree mine för att blanda slurryn med det krossade berget 

(Emad et al., 2013): 

1. Den första är att slurryn sprutas över lastflaket på en lastbil. Denna metod bygger på 

vibrationer under transport och att rotation sker när CRF:n tippas ned i 

brytningsrummet.  

2. Den andra är att det krossade materialet tippas i en lastficka där slurryn sprutas över 

materialet. En LHD blandar aggregatet och slurryn i lastficka för att sedan lasta ned 

den blandade CRF:n i brytningsrummet. CRF:n får härda under minst 28 dagar innan 

sekundära rum bryts.  
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Vennes (2014) utförde tester och kunde konstatera att det var att rekommendera att blanda 

CRF:n i en lastficka istället för spraya slurryn över ett lastbilsflak, eftersom det genererade en 

betydande ökning av styrkan för CRF:n. Båda metoderna gav fortfarande kraftigt minskad 

styrka för CRF:n jämfört med exempelvis en trumblandare som kan ge upp till dubbla styrkan 

i in-situ CRF. Eftersom att hållfasthetskraven på fyllning kunde tillfredsställas genom att 

blanda i en lastficka var det inte nödvändigt med en trumblandare (Vennes, 2014). 

Svårigheter som förknippas med användningen av CRF i Birchtree mine (Vennes, 2014): 

 Svårigheter att hantera storlekssortering. 

 CRF är beroende av att finandel blir optimal för att uppnå maximal styrka. Birchtree 

Mine noterade en stor spridning för finandelen som kunde variera mellan 25 till 40 %.  

 Vid renspolning av ledningar hamnar överskottsvatten i brytningsrummet och 

försvagar styrkan på CRF:n. 

 Materialtester utförs inte regelbundet, vilket är att föredra. 

 

Summering Birchtree Mine: 

 Rekommenderar att blanda CRF:n i en lastficka, istället för att påföra på flaket. 

 En trumblandare kan potentiellt fördubbla styrkan i in-situ CRF. 

5.6 Kidd Creek Mine (CRF) 

Statistik från år 1996 för Kidd Creek Mine, KCM (kanadensisk gruva) visade på en 

årsproduktion av 3,4Mt malm, samt ett behov av återfyllningsmateriel på 1,8Mt per år, en 

stor del av detta avsåg cementerad återfyllning (Farsangi, 1996). 

Typiskt för gråbergets som användes vid KCMs framställning av CRF var en fraktionering till 

mindre än 150-200mm, beroende på studerad malmkropp. KCM och Williams mine hade 5 % 

mellan 9,5-150mm, och 25 % var mindre än 9,5mm. Det förekom vissa kombinationer av 

slurry bestående av slagg och flygaska som minskade bindemedelskostnaden. 

Ersättningsgraden varierade stort mellan de olika gruvorna, med en spridning från 8 % till 60 

% inblandning (Farsangi, 1996).  
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Vi fann inte något tydligt resonemang kring varför det var så stor spridningen. En anledning 

som uppmärksammas är geografiskt anknutet och tillgången på restprodukten. Ett nära 

avstånd till den restproducerande verksamheten, medför en ekonomisk fördel med 

avseende på transportkostnader. Om transportkostnaderna för restprodukterna kan hållas 

ner innebär det att det är ett bra alternativt som bindemedel, framför ett mera kostsamt 

inköp av traditionellt använd cement. 

Övervägande delen av verksamheten i KCM, bedrevs (1996) med brytningsmetoden Large 

Blasthole Stope (Farsangi, 1996). Typisk gruvdesign: 

 Övre delen, ner till 800m av gruvan har typiska rum med Sublevel Blasthole Stoping, 

med 18m bredd, 35m till 60m långa och en höjd variation på 75-105m. 

 Mellersta delen av malmen, 800-1460m. Bryts med Pillarless Blasthole Stoping, 

typiskt storlek 15m bred, 30m lång och 60m hög. 

 Lägre delen av gruvan, under 1460m. Bryts med Rib Pillar på liknande sätt som den 

övre delen av gruvan. Rumsdesign med 15m bredd, 30m långa, 35m höga. 

Sekundärrummen i Kidd Creek hade en bredd på 25m mellan primärernas 

återfyllningsväggar. KCM använde inom sin verksamhet vertikala tippschakt för gråberg på 

2000m, med efterkommande transportband på längder upp till 3000m. Detta innebär 

omfattande investeringar som efter uppbyggnaden lämpar sig för storskaliga verksamheter 

(Farsangi, 1996). 

WR tippades i rum där ingen omgivande eller framtida planerad verksamhet skulle påverkas 

av återfyllningen. Antingen genom schakt, vanligen med en diameter på 2,4m eller från ett 

annat producerande och anpassat flöde, till exempel från en näraliggande gråbergsdrift. 

Mellan tippschakten hade KCM transportband som förde massorna i sidled till nästa schakt 

vid behov av att få ner massorna ytterligare i djup. KCM hade sedan transportband som 

transporterade gråberget direkt till återfyllningsrummen (Farsangi, 1996). 
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 Summering Kidd Creek Mine: 

 Metoden är fördelaktig vid tillgång till större gråbergsupplag, KCM är ett exempel på 

detta som hade tillgång från ett tidigare dagbrott, med ett upplag på 55Mt gråberg 

(år 1996). 

 När driften ställer krav på stora volymer av återfyllningsmaterial, och dessutom vill ha 

snabba återfyllningar av de utbrutna rummen. KCM hade (år 1996) ett behov av 

1,8Mt i årsvolym som återfyllningsbehov. 

 CRF ansågs av Parvez N Farsangi (1996) generera två till tre gånger högre 

tryckhållfasthet i jämförelse med cementstabiliserad hydraulfyllning (CHF). 

 KCM låg på ett stort avstånd till anrikning, vilket försvårar alternativ lösning som 

ställer stora krav på kontinuerlig sandtillgång. 

 Inget dräneringsproblem. 
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5.7 Fallbeskrivning Garpenbergsgruvan 

Brytningsmetoden för Garpenbergsgruvan är huvudsakligen skivpallbrytning. Brytningen är 

anpassad för storskalig utvinning. Fördelen är att den ger bra avkastning även vid lägre 

malmvärden, eftersom metoden har en hög produktionsförmåga. Brytningsmetoden nyttjas 

i underjordsgruvor och innebär att en brantstående malmkropp delas upp i horisontella 

skivor. Då malmkropparna är relativt breda delas brytningssekvensen upp i primärer och 

sekundärer transversellt (Figur 30) (Nyström, 2015).  

 

Figur 30 3D-modell övermalmkroppen Lappberget, Garpenbergsgruvan (2015) (Marklund P.-I. , Genomgång fyll, 2015). 
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Återfyllningen planeras så att det primära brytningsrummen återfylls med stabiliserad 

återfyll, medan sekundära brytningsrum som inte påverkas av intilliggande utvinning 

återfylls med gråberg (Figur 31). Valet för utformning på brytningssekvenser planeras som 

regel som en upp- och nervänd pyramid i vertikalplanet för att optimera 

spänningsfördelningarna. Kravet på dagens fyll är 1MPa i hållfasthet som ett minimum 

(Nyström, 2015). 

 

Figur 31 Exempel på sekvenser i Garpenbergsgruvan (2015) (Marklund P.-I. , Genomgång fyll, 2015). 

 

5.7.1 Befintlig infrastruktur 

Gråbergshantering  

Gråberget som produceras utgör i dagsläget ca 50000t/mån, varav ca 25000t/mån återfylls i 

sekundära utbrutna rum. Resterande gråberg körs upp till dagen på lastbil av entreprenör. 

Gråberget lagras i ett gammalt dagbrott i närheten till skip-systemet som är anslutet ned till 

nivå 800. I nuläget får man inte lagra gråberget med större utbredning, och måste därför 

lagras på höjden (se Figur 32). Hur gråberget på grund av detta ska lagras i framtiden är en 

problemställning att beakta (Ericson, 2015). 
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Figur 32 Gråbergsupplag till vänster, Hiss- och Skip-lave till höger. Garpenberggruvan (2015). 

 

Garpenbergs gråberg innehåller en övervägande andelar kalksten, och obefintlig andel 

sulfider. Med avseende på detta anses gråberget lämpligt som utfyllnad i en eventuell CRF 

(Eriksson & Jonsson, 2015). 

Det finns en stig från nivå 1110 till 1150 som ursprungligen var tänkt att nyttjas för gråberg. 

Idag nyttjas den för malm parallellt med avsett och intilliggande stig för malm. Orsaken till 

detta är att man ser problem om gråberget får stå stilla för länge i stigen. Då uppstår 

problem med att gråberget fastnar genom cementering och kompaktering. Likväl är stigen 

en tillgång, som vid en implementering av en kommande gråbergshantering bör ses som en 

potentiell möjlighet (Eriksson, 2015). 

Genom att fundera över konsekvenserna från en medelstor gråbergssalva på 400t som inte 

kan lagras eller användas direkt som en sekundärfyllning. Tänker vi oss att en truck som tar 

27t per lastning, detta resulterar i 15 transporter upp till dagen, där varje transport utförs till 

en betydande kostnad. Kostnaden för att lagra gråberget tillkommer, samt dess 

miljökonsekvenser. Hänsyn till att gråbergsupplaget har en begränsad kapacitet. När det 

kvarvarande lagringsutrymmet ovan jord sinar, kan det krävas en nyetablering inom snar 

framtid. Dessa omkostnader kan istället utnyttjas till att producera kvalitativ återfyllning 

(CRF) i en win-win kalkyl. Genom att gråberg tas tillvara redan under jord i närheten till 

aktuellt produktionsområde kan kostnaderna reduceras. Detta genom att använda gråberg 

som kompletterande återfyllning av primära brytningsrum i form av stabiliserad återfyll 

(används redan för sekundära brytningsrum ostabiliserat). Liknande verksamheter visar på 

att tillredningsberg effektivt kan flödesanpassas till att i hög grad bli återfyllnadsmaterial.  



68 
 

Kostnader i samband med efterbehandling kan eventuellt reduceras om det går att minska 

på de volymer, som efter avslutad drift kommer att kräva övertäckning. Detta för att inte 

urlakning av gråberget ska orsaka miljörelaterade problem i framtiden. Med fördel kan 

verksamheten använda gråberg till den stabiliserade fyllningen. Gråberg utgör en stor 

beståndsdel av den framställda CRF:en. Detta leder till ett minskat behov av att lagra ovan 

jord (Ericson, 2015).  

Kross 

På nivå 1087 finns en ny kross som är modernt utformad med goda arbetsförhållanden 

(Figur 33). Krossning innebär höga ljudvolymer som ur ett arbetsmiljöperspektiv är skadligt i 

längden. Med en ljudisolerad kur kan arbetsmiljön för operatörer förbättras radikalt. Kuren 

är placerad ovan krossen för att övervakning ska underlättas. All systeminformation finns att 

tillgå från programvara som övervakar systemet och flertalet utplacerade kameror. Stora 

delar av systemet kan väljas om det ska köras på automatik eller manuellt (Eriksson C. , 

2015).  

 

Figur 33 Krossen och fjärrstyrning inifrån ljudisolerad kur ovanför krossen i Garpenbergsgruvan.  

 

Den nya krossen används enbart för att krossa malm i dagsläget. Malmen kan fyllas på 

genom att den tippas direkt från lastfordon ned i krossen (Figur 34). Alternativt kan den 

matas till krossen från två ovanliggande schakt som automatiskt kan släppas ned i krossen. 

På samma vis skulle ett av krossens schakt gå att använda för gråberg som den ursprungliga 

konstruktionen var utformad. Denna design kan tänkbart användas till ett tänkt flöde av 

fraktionering av gråberg till en CRF produktion. Materialet i schakten måste hållas på en hög 
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fyllnadsgrad men inte stå still i schaktet för länge då problem med cementering och 

kompaktering, vilket kan orsaka upphakning (Eriksson C. , 2015). 

 

Figur 34 Krossen, skrotare och kuren för krossen på nivå 1087 i Garpenbergsgruvan. 

 

Garpenbergsgruvan har fram till april år 2015 nyttjat en äldre kross, på nivå 705 för att 

krossa och transportera upp gråberget till dagen med ett skip-system. Krossen var inte 

längre aktuell för krossning av malm då ny kross var etablerad på nivå 1087. Den äldre 

krossen har konstaterats utsliten. Beslut togs att inte utföra det underhåll och renovering 

som var nödvändig för att fortsätta använda systemet för gråbergshantering (Bilaga 6). 

Ekonomiska kalkyler för krossen antas enbart härröra till gråbergshantering. En utredning 

bör göras om den äldre krossen kan nyttjas för tillredning av CRF (Eriksson C. , 2015). 

Återfyllning med paste 

I Figur 35 kan vi se hur en öppningssalva har öppnat skivpallen mellan de två nivåerna. Från 

taket i orten till den nivå som lastningen utförs från är det 30m. Orten utförs normalt med 5-

6 m i både bredd och höjd (Eriksson C. , 2015). 

Den andra sekvensen i Figur 35 visar en något konsoliderad återfyllningsplugg i den nedre 

öppningen. Den består av gråbergsmaterial som avser att stoppa paste fill från att läka ut 
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från pågående fyllning. Det är en återkommande process att avstanna fyllningen för att låta 

botten hydratisera en aning för att minska risken för ett hydrostatiskt tryck mot pluggen. 

Pluggen utformas efter att malmen lastat ut klart från rummet. En typisk plugg följer 

profileringen och är 4-5m djup i takplatå, med naturlig rasvinkel. (Eriksson C. , 2015) 

Den tredje sekvensen i Figur 35 visar hur den installerade kameraövervakningsmodulen 

placerats. Över installationen har den längsta fyllningsledningen sammankopplats för flöde 

av paste. I taket är tre stycken ledningar med olika längd med anpassade påfyllningspunkter. 

Orsaken till att det tre ledningarna har olika längd in i rummet, är att det möjliggör byten av 

ledningslängd i taket, för att på detta vis styra rasvinkeln i fyllningen. Växlingen utförs 

innanför kamerans placering (Eriksson C. , 2015). 

Sista sekvensen i Figur 35 visar en pågående primärrumsfyllning. Ett rum som från början 

varit öppet i 25 höjdmeter mätt från nedre till övre sula. Rummets pasteförbrukning har i 

detta fall uppskattats till 30000t (Eriksson C. , 2015).  

 

Figur 35 Från vänster till höger visas sekvenser i Garbenbergsgruvan (2015), från brytningen till återfyllningen. 

 

Medelhastigheten på fyllproduktionen är 2700t/dygn, vilket betyder ca 11 dagars 

kontinuerlig produktion för ett godtyckligt primärrum. För framställning av paste används 

kontrollerade andelar av anrikningssand, cement, slagg, och vatten. Anläggningens förvaring 

av bindemedel består av två silos med slagg och en silo med cement. Blandningsförhållande 

är 80 % slagg och 20 % cement. Dessa bildar tillsammans mixen av bindemedel i pastefyllen, 

som används i dagens återfyllning av primärrummen i Garpenberg. Gruvdesignen avgör 

vilken fyllning som skall appliceras i rummet, primärer fylls med paste, och sekundärer med 

WR. Sekvens 1 till 6 (Figur 36) beskriver tillvägagångssättet (Eriksson C. , 2015). 
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Figur 36 Sekvenser för brytning och återfyllning. 

 

Pasten som produceras i Garpenberg tillverkas för närvarande i en anläggning som ligger 

ovan jord. En modern anläggning med hög standard, med övervakning via ett 

högteknologiskt kontrollrum. Från detta rum kan ett större område i processen styras och 

övervakas. Operatören har även ett antal övervakningskameror att tillgå. Fabriken kan därför 

normalt bemannas av endast en person. Dessa jobbar femskift i fabriken (Eriksson C. , 2015). 

Inom Garpenbergs pasteanläggning används förutom kontrollrummets uppräknade 

funktioner, ett antal olika visuella kontroller för att styra tillverkningen. De använder sig till 

exempel av ett slumptest av paste (Bilaga 7), som är ett sätt att snabbt kontrollera 

flödesegenskaperna på den producerade pasten. Det utförs genom att fylla en testkon med 

paste, provet tas precis när pasten är klar för att pumpas iväg i ledningssystemet. Testet går 

ut på att kontrollera hur mycket en given volym som fyllts i konen sjunker ihop när den dras 

bort. Med hjälp av resultatet från detta går det sedan styra produktionen för att få en 

produkt som är anpassad för att flyta i rätt hastighet i ledningarna (Ericson, 2015). 

Är pasten för lös kommer den att rusa i ledningarna och skapa friktionsskador (Bilaga 8). En 

tillfredställande kommunikation med gruvservice som okularbesiktar fyllningssystemet 

under produktionen är en förutsättning. Detta eftersom de visuellt har möjlighet att 

besiktiga ledningarnas beteende underjord. Det kan handla om problematik med ledningar 

som har en tendens att börja vibrera eller knastra i skarvar, vid exempelvis golv- eller tak 

”hundar” (Bilaga 8). Ordet hund syftar i detta fall på en konstruktion, som håller ledningarna 

fixt vid övergång från de hastighetssänkande horisontala delarna i vissa 

uppfångskonstruktioner. Där ledningarna sedan viker ner mot den föredragna lutningen av 
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65 grader. För att sedan påbörja en ytterligare vertikal nedsänkning till fyllningsrummen 

(Ericson, 2015). 

För pasteanläggningen har man i nuläget batchtider på ca 4,5 minut beroende av 

blandningsförhållanden. Den befintliga anläggningen klarar idag av en produktionsvolym för 

pastefyllning som möter en årlig gruvproduktion på 2,5-2,6Mt. Dagens anläggning klarar att 

leverera 2700t/dygn, och har en tillgänglighet av ca 85 % (Nyström, 2015). 

Logistik och förutsättningar 

Det tidigare omnämnda studiebesöket hade ett syfte att ta fram förslag kring den befintliga 

infrastrukturen i Garpenberg (2015). ”Vid besöket gjordes en rundtur och intervjuer med 

produktionspersonal för att se möjligheter med en produktion av CRF. För att få underlag för 

våra kommande bedömningar har vi ställt frågor, som ska hjälpa oss att analysera det olika 

optimeringslösningar som vi tänker oss, dessa summeras: 

 Tillgång av gråberg, eller alternativa lösningar. 

 Potential med befintliga krossanläggningar.  

 Fraktioneringsstorlekskontroll för att optimera hållfastheten. 

 Kontroll av bindemedelsandel, avseende på att optimera halten, och förbättra 

brytningsekonomin. 

 Utforma lämpliga kvalitetskontroller och mätningar om möjligt med en väl 

fungerande dokumentation, med syftet att övergripande öka insikten och förståelsen 

på hur fraktionering och segregation påverkar. 

 Analys av transportbehov, samt eventuellt hur ett lagrat gråberg transporteras ner 

från upplag. Kan detta tillfredsställas med en bra funktion och design på rasschakt, 

styrning och kontroll på hur återfyllningens flöden ser ut. 

 Analys av val av återfyllning, och zonfördelning med eventuellt kombinerade 

metoder med en helhetssyn på flöden, flaskhalsar och logistik. 
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6. Diskussion 

Tidigare genomgång av litteratur och faktiska fall i rapporten visar att det finns en rad 

fördelar och nackdelar att ta ställning till för att använda sig av metoden CRF. Metoden är 

framförallt fördelaktig där verksamheten kan nyttja, eller bli av med gråberget i ett rakt 

produktionsflöde. Ett rakt produktionsflöde syftar på en produktion som avser att använda 

det frigjorda gråberget direkt från tillredningen, på ett sådant vis att det inte behöver 

transporteras upp ur gruvan för att i ett senare skede transporteras ner igen. Detta 

genomförs med tillgänglig arbetskraft, samt genom att optimera maskintillgängligheten 

(omfördelning av resurser), på ett sådant vis att de produceras CRF istället för 

gråbergstransporter till och från gråberglager ovan jord. Kombinationsmetoder ställer höga 

krav på produktionsplanering, eftersom att det blir tre olika metoder som ska komplettera 

varandra, när metoden WR räknas med.  

Metoden för CRF i Garpenberg innebär frånsett en väl genomförd planering en ny teknik 

som kan medföra implementeringssvårigheter. Det kan bland annat handla om osäkerheten 

i konstruktionen av fyllens utformning, men även att genomförandet av förändringar 

påverkar personalens arbetsuppgifter dessutom genererar psykosocial faktorer, där den 

facklig samverkan och medbestämmanderätt måste beaktas för att personalen ska känna att 

det är delaktigt i de förändringar som sker.  

Återfyllningen bör planeras på ett sådant sätt att båda verksamheterna kan utföras utan att 

störa varandra, exempelvis så att den parallellt med annan pågående pastefyllning 

producerar en CRF. Kombinationen ger teoretisk en ökad årsproduktion av fyllnadsvolym 

inom tillgängligt utrymme för maskiner och personal. En annan aspekt från en sådan 

verksamhet, kan handla om en ökad flexibilitet. Tanken bakom detta är zonindelning. Zoner 

med avseende på avstånd mellan brytningen av gråberg och återfyllningsrum. 

Konstruktioner av ledningar fram till återfyllningen, samt komplement vid uppkomna 

problemställningar som uppräknas med söndersprängda ledningar, läs vidare i avsnitt 6.6.5. 

En ytterligare möjlighet som vi uppmärksammat under arbetet med rapporten handlar om 

möjligheten med att utforma WR-pluggningen annorlunda. Vi tänker att den alternativt kan 

göras med CRF, och genom detta skapa en stabilare plugg. Möjligtvis kan detta leda till att 

tiden för fyllningens första sekvens kortas ner (tidigare definierad). Frågeställning kring att 
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låta en WR pluggning utföras med kort brinntid. En tillsats av en accelerator kan förbättra 

tiden för härdningen för en CRF, samt att vidare utreda om produktionstiden för 

pastefyllningen kan göras med minimerad väntetid. Detta ställt mot den tid som en paste fill 

kräver för att stabiliseras mot pluggningen. Denna fråga lämnas som en fortsatt fundering 

med framtida studier. 

Genomgående i litteraturstudierna som genomförts så rekommenderas det att en CRF 

tillverkas med en kontrollerad korngradering, för att bästa resultat ska erhållas. Därför har 

även våra tankegångar kretsat kring utformningen av en layout med krossanläggning och 

utrustning för att sortera det krossade materialet. Under maj 2015 genomfördes ett besök i 

Kylylahti, som tillförde nya aspekter att ta hänsyn till. Om man jämför enhetsoperationerna 

för Storlidengruvan med Kylylahti (Figur 37) syns en tydlig skillnad i antalet moment, där det 

är färre i Kylylahti. 

 

Figur 37 Jämförelse mellan Bolidens olika tillvägagångsätt för tillverkning av CRF. 
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Innan metoden implementeras tänker vi att det bör ligga primär fokus på en vidareutredning 

kring resultatet av skillnaden mellan antalet operationerna (röd markering i figur), vilket 

ligger utanför rapportens avgränsning och vi rekommenderas därför en storskalig 

funktionstest som ett fortsatt arbete. Detta är ett måste för att utreda om det är möjligt att 

tillverka en CRF utan att krossa gråberget även i Garpenberg. Detta blir extra aktuellt då 

verksamheten befinner sig på ett relativt stort djup i dagsläget och att den tidigare krossen 

som användes för att krossa gråberg ansågs allt för dyr att fortsätta underhålla. Den gamla 

krossen var dessutom i behov av omfattande reparationer. På grund av detta fattades ett 

beslut om att den skulle tas ur bruk. Flödet genom krossen var ett viktigt moment för att 

nyttja skip-systemet för gråbergstransport till lagring ovan jord.  

Med grund av vår primära flödesanalys och insikten i att den nya krossen har fullt upp med 

malmen (undvika flaskhalsar), anser vi att en primär metod handlar om att testa funktionen 

hos en CRF som består av okrossat gråberg (”Kylylahti-modellen”). Om modellen inte visar 

sig fungera efter fullskaliga försök, återstår att införskaffa en mobil kross eller investera i en 

upprustning av den äldre krossen för ändamålet CRF. Kalkylen för att renovera krossen kan 

eventuellt visa sig lönsam om ändamålet istället blir för framställning av CRF, något som 

måste ställas mot en ombyggnation av nuvarande pasteanläggning. Vi anser att detta är 

något som kommer i en sekundär utredning om förslaget med CRF förkastas och behandlas 

därför inte vidare i rapporten. Skillnaden mellan djupet av gruvorna (Garpenberg och 

Kylylahti) innebär att transporterna av slurry blir betydligt mycket längre i Garpenberg om 

man räknar höjdmeter ner i gruvan. I Kylylahti köps slurryn in färdigmixad. Denna har en 

transport av 40 km med lastbil och tillhörande cementblandare. Den sammantagna 

processen kan i grova drag hållas jämförbara. 

En intressant aspekt är att den årsvolym som produceras i Kylylahti på 0,6Mt (statistik för 

2013) kan jämföras med en motsvarande siffra av den problemställning som Garpenbergs 

expansion möter, som handlar om att öka Garpenbergs produktionsvolym från 2,5 till 3.0Mt. 

Föreslagen plats för att fylla cementbilen med slurry liggandes på nivå 800 ned till dagens 

produktionsnivå 1250 ger en transport av slurryn med 450 höjdmeter på lastbil. I Kylylahti 

transporterar man ned slurryn till nuvarande produktion på ca 600 höjdmeter med gott 

resultat. Detta efter att slurryn transporterats 40km längs väg från extern leverantör. 
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En ekonomisk nytta vägs mot säkerhetsfaktorerna. Syftet med detta bör koncentreras mot 

att avstämma funktion över tiden, samt med en medvetenhet att det kan förekomma 

inkörningsproblem, innan den är fullt intrimmad. Ofta arbetas en ny metod succesivt in för 

att hittat sitt rätta spår.  

Andra förslag kan handla om att scanna rummen för att övervaka deformation, konvergens 

och relativa rörelser. Att följa upp konstruktionen genom att föra bergmekaniska analyser 

med avseende på brytningssekvenser kan primärt vara bra för säkerheten, den sekundära 

nyttan med en volymkontroll kan bidra till framtida förbättringar till produktionsplanen, om 

till exempel en produktionsvolym fastställts.  

En annan viktig faktor handlar om att skjuta bergspänningarna från en återfyllning så att det 

inte påverkas av det omgivande bergets deformation (tidigare förklaras med brytningsdesign 

som utformats med en ”omvänd pyramid”). Eftersom en fyllning designas efter faktorer som 

medför en relativt låg fyllhållfasthet. Uppföljning av dessa faktorer blir av större vikt när 

brytningen går allt djupare (Nyström, 2015). 

6.1 Alternativ utrustning 

I avsnitt 4.8 omskrevs en typ av blandare som vi sett användas i en mängd gruvor där 

återfyllnad sker, inklusive CFR. Vi anser därför att tillverkningen av slurry med hjälp av 

kolloidalblandare bör ses över som ett alternativ om inte den första layouten (Paste fill + CRF 

med okrossat gråberg) anses tillfredställande, med avseende på förslaget att använda den 

befintlig anläggning för cementframställning ovan jord.  

Vi har även sett fall där Chute Tumbler används (se avsnitt 4.8). Exempel på sådan 

tillämpning fanns inom KCM under mitten av 1990. Där har det utförts ett test med denna 

maskin, som jämförde resultatet av blandningen genom att framställa CRF tillsammans med 

en portabel CT. Resultatet visade att det behövdes mindre mängder vatten i jämförelse med 

traditionellt framställd CRF. Orsaken till detta förklaras med att uppblandningen bara 

behöver vatten i sådan mängd att cementblandningens hydratisering skulle tillfredsställas, 

samt i syfte att fukta aggregaten genom spolningsfasen. CRF saknar egentligen 

dräneringsbehov, trots detta fanns det dräneringskonstruktioner i botten av rummet. Denna 

installation gjordes i syfte att föra bort inträngande vatten från sidoberget, så att det inte 
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påverkar fyllningen. KCM genomförde sedan en rad tester på återfyllningen som visade på 

en variation mellan 1,4-7MPa i tryckhållfasthet (Farsangi, 1996). 

6.2 Tilltro för metoden 

Enligt Le Roux (2004) föreligger det en rad osäkerhet mot metoden då den uppvisar stora 

variationer i hållfasthet. Vi anser att det finns en svårighet med att göra direkta jämförelser 

av ”värden” på hållfastheten. Orsakerna till detta hittar vi delvis i påvisade testmetoder. 

Både mixning av slurry och den färdiga CRF:en får en stor effekt för slutresultatet. En annan 

aspekt från CRF är att den kan appliceras på olika sätt. De variationer som observerats kan 

orsaka en spridning i resultaten (Le Roux et al., 2004): 

 

 Det faktum att blandningen är svår att kontrollera. 

 Påfyllningssegregation vid tippning förekommer. 

 Inom CRF uppstår det en självkompaktering som kommer att påverkas vid olika höga 

pallhöjder. 

 Olika påfyllningshastighet förekommer.  

 Slurryn utgör specifika mixblandningar inom olika verksamheter. 

Le Roux K et al (2004) påpekar andra signifikanta omständigheter genom att påstå att 

hållfastheten med CRF ofta överträffar kliniska labbtest med 50-80 %. Orsaken till detta tros 

ha sin grund i värmen på djupet i gruvor och den beskrivna konsolideringen. Osäkerheten i 

utförda test kan bero på uppblandningen och substans på råvaran i återfyllen. I boken 

Underground Mining Methods - Engineering Fundamentals and International Case (2001) 

finns uppgifter på att in-situ hållfastheten på CRF minskar med 50 % mot laborationstest 

(Hustrulid,W; Bullock, L., 2001).  

Eftersom det är svårt att se några direkta mönster i en CRF:s hållfasthet ser vi en rimlighet 

att rekommendera någon form av fullskaletest av den specifikt valda metoden att applicera 

CRF. Orsaken till denna rekommendation föreligger utifrån de två ovan specificerade 

undersökningarna samt att de olika återfyllningsmetoderna avviker mycket från respektive 

metods labbresultat. Dessutom påvisades en variation mellan in-situ och labbresultaten, 

som inte ger något uppenbart mönster (Le Roux et al., 2004).  
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Frågeställningen kring rimligheten i de varierande hållfastheter som rapporteras inom olika 

gruvor, och som omtalas inom ovan refererade gruvorna (Thompson et al., 2012) (Yilmaz et 

al., 2009). Vi ser en konflikt inom referenserna som måste vidimeras mot andra resultat som 

hittas för metoden CRF.  

6.3 Fördelar 

För en CRF kommer vinster för miljön, eftersom det leder till minskade emissioner, vilket 

beror på att gråbergstransporter kan reduceras samt den del som kommer från minskad 

miljöpåverkan från cementtillverkningen, eftersom en CRF minskar konsumtionen av 

bindemedel. Det kommer dessutom att minska ovanjordslagringen av gråberg med en direkt 

fördel av mindre miljökonsekvenser, och en mindre störande miljö visuellt, vilket kan anses 

vara en mycket positiv effekt.  

Att ligga i framkant när det gäller att utvecklas som företag, och möta samhällets krav, samt 

att vara en trendsättare som ligger bra till hos myndigheter och allmänheten. Något som 

kommer att stärka ett företags varumärke. Fördelar med CRF: 

 Råmaterial (gråberg) finns nära till hands. 

 Ger en styv fyll som kräver mindre bindemedel. 

 Hög styvhet ger möjlighet att frilägga större ytor. 

 Låg kapitalkostnad, när konstruktionen kan utföras med befintlig maskinpark. 

 Kräver måttlig hanteringsinsats om gråberget kan mellanlagras under jord. 

 Kan minska utspädning. 

 Flexibel då det kan kombineras med andra återfyllandsmetoder. 

 Snabb implementering (med befintliga maskiner, infrastruktur). 

6.4 Problematik 

Analysen av kostnaderna som förknippas med de tidigare uppräknade fyllningsmetoderna 

kan anses komplex. Omkostnader som ofta förknippas med en CRF anses vara att den 

behöver mera personal och maskintid än mera automatiserade metoder. Denna 

resursförbrukning kan sannolikt vägas upp genom att ta gråberget för produktion av CRF 

direkt från driften, vilket kan minska omkostnader för hantering av gråberg (omkostnaderna 

kan hänföras till bland annat maskin, personal, gråbergsdeponi/efterbehandling och för 

påverkan på miljön), med avseende på att dessa flöden planerats kan produktionen av CRF 
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tillvarata den maskinkapacitet som avsåg att transportera gråberget upp från djupet och 

istället producera en flödesanpassad återfyllning. Frånsett detta kan andra påverkande 

faktorer ge ett iterativt samband som för varje specifik verksamhet, drar fördel av minskade 

omkostnader som är givna för gruvans helhet.  

Fraktionering av gråberg, lagring och flyttning av lagrat material är några faktorer som kan 

försvåra för optimala CRF flöden. Fraktioneringen bygger ofta på en underjordskross med en 

temporär underjordslagring. Med hänsyn till detta kommer en mera rättvis bild för ”CRF-

fabriken” (enhetsoperationer för specifika rum) att skapas (Nordenberg, 1990). 

Vi tänker oss en kombination av olika återfyllningsmetoder, som sker med hänsyn till tillgång 

på gråberg från driften. Detta gäller med en förutsättning att den anpassas efter 

gruvdesignen. Med en bra planering kan de traditionellt kostnadsbärande alternativa 

fyllningsmetoderna (som används idag) göras med bättre ekonomi. Givet att CRF-fabriken 

tillvaratar gråberget direkt i gruvdesignen. Om Garpenbergsgruvan implementerar metoden 

på ett sådant sätt att det stödjer den ordinarie återfyllningen kan anläggningens totala 

återfyllningskapacitet ökas, detta förutsätter en korrekt utformad planering som ger en 

ökning av den totala årsproduktionen av malm, vilket leder till att ”overall” omkostnaderna 

påverkas positivt (fasta omkostnader/tonnaget).  

Den föreslagna metoden som omfattas av en kombination av olika fyllningar, ställer höga 

krav på en fungerande planering, och att verksamheten inte påverkas av andra 

produktionsstörningar.  

Typiska svårigheter med CRF: 

 Få en heltäckande yta av gråberget cementerad. 

 Segregation av aggregaten, vilket kan orsaka brott och utfall som medför 

säkerhetsproblem eller dilution. 

 Storlekssortering vid tippning. 

 Svårigheter att utföra mätningar på CRF in-situ, vilket leder fram till att man får 

sambanden för att utveckla modellen genom ”trial and error”. 

 Kräver relativt mycket manuellt arbete jämfört med andra metoder, vilket gör att 

personalkostnader kan öka.  
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 Fraktionskontroll i CRF kan innebära kapitalinvesteringar, för byggnation av 

exempelvis kross och sikt.  

 Under vintertid kan frysta aggregat som kommer utifrån, ställa till problem med 

hang-ups, eller att bindningsegenskaperna försämras i CRF. 

 Aggregaten krossas mera under transport och i schakt vilket leder till att det är svårt 

att dokumentera fraktionsstorlek. 

Parviz (1996) menar att mindre höga stopes är vanliga i Quebec, där det oftare återfylls med 

truck istället för transportband på grund av metodens flexibilitet. En summering från en 

annan studie, utförd av Parviz N. Farsangi (1996) beträffande CRF visar resultaten på en 

hållfasthet som motsvarade 0,5-1,3MPa. Sammanfattningsvis konstaterade Parviz (1996) att 

det förekommer en fördelning med ett medel på 35,1grader för friktionsvinkeln och med en 

standardavvikelse på 9.3grader, 70 % av spannet på avvikelsen är fördelat mellan 30-

40grader. Härkomsten av brott hänförs ofta till segregation i materialet. Segregation 

kommer alltid att förekomma, men syftet med undersökningar måste vara att försöka 

minska effekten av förekomsten. Parviz (1996) anser att det är viktigt att beakta fyllningens 

innehåll av porer då den orsakar en densitetssänkande effekt, eftersom det föreligger ett 

direkt samband mellan densitet och hållfasthet. Frånsett brinntiden och dess ökande styrka 

med tiden finns det dessutom ett direkt samband mellan halten bindemedel i fyllningens 

mix, och den slutliga fyllningens kostnader, eftersom cementen ofta står för uppemot 80 % 

av totala materialkostnaden för fyllningen. Hållfastheten i en fyllning som placerats mellan 

två väggar är hjälpt av den utbildade friktionen på ytorna. Denna kraft hjälper till att bära 

upp fyllningen vilket minskar den spänning som uppstår på grund av egentyngden. 

Fenomenet kallas för ”valvteorin” och är beroende av en rad olika faktorer (Farsangi, 1996): 

 Brytningsrummets geometri. 

 Återfyllningens beståndsdelar. 

 Mixningen på fyllningen. 

 Den utbrutna malmkroppens stupning. 

 Väggarnas ojämnheter. 

 Rörelser i bergmassan. 



81 
 

”Balkteorin” kan ge ett approximativt samband när man vill hänföra beräkningar där man ser 

att ett valv i ett anfang. Det föreligger dessutom några andra tänkbara brottfall under 

följande omständigheter (Farsangi, 1996): 

  Block får utrymme att glida ut från fyllningen, orsakad av gravitativa utfall.  

 När konstruktionen har en liten friktionsyta mellan block, kan det vara svårt att 

fastställa brotthållfastheten i en fyllningsmassa. 

 Om lasten blir stor på det öppna spannet kan det uppstå dragspänningar i fyllningen 

som öppnar upp sprickor som ökar risken för utfall av block. 

6.5 Summering av CRF 

Vi har sammanställt några av rapportens tidigare påtalade och påverkande faktorer för att 

summera metoden CRF enligt nedan: 

 Val av bindemedel eller eventuellt kombinationer av olika, totala halten och mixens 

olika beståndsdelar.  

 En CRF med samma mängd cement i jämförelse med hydraulfyllning genererade en 

högre tryckhållfasthet, högre E-modul samt större kohesion och friktionsvinkel 

(Farsangi, 1996). 

 Fyllens kompaktering och förekomst av porer.  

 Fördelningen i CRF – Påverkas av hur fyllningen blir.  

 Resultatet från en storleksfördelning av aggregaten tenderat att separera vid nerslag 

om det finns utrymme för gravitationspåverkan (kaströrelser och rörelseenergi mm). 

Hur stor effekten blir avgörs av vilken fyllteknik man använder. 

 Produktionen av CRF påverkas av tillgången av fyllberg, indirekt genom tidsfaktorn i 

gruvdesignen.  

 Betydelse av temperaturstegringen under bindemedelsreaktionen.  

 Om det uppstår nerslagsskador på tidigare fyllning, vid ett tidigare produktionsstopp.  

 Har man utfört en bra grad av mixning.  

 Vattenkvalitet, samt andel vatten i slurry.   

 Total härdningstid.  
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 Vilka är det ingående bergarterna i gråberget, finns det kemisk struktur som påverkar 

reaktionen i cementeringen. Enbart grundläggande omnämnda i denna rapport, på 

grund av sin omfattande struktur. Källan är väl värd att bearbeta vid förekomst av 

specifika aggregat exempelvis: Glimmer, sulfider. 

För att säkerställa kvalitén i en framtida CRF fabrik kan det anses lämpliga att genomföra 

kampanjer, några förslag på liknande aktiviterer listas: 

 Kvalitetskontroll på pasteblandningen i mix, samt på fraktionering av gråberget. 

 Kvalitetskontroll på leveransen av cement, 

 Kvalitetskontroll på placering och fördelning i rummet. 

 Kontroll av aggregat (fraktionering) och bindemedelssegregation i fyllningen. 

 Uppföljning och kontroll på cementhalt. 

 Ökad brinntid skapar högre hållfasthet, med en tillfredställande produktionsplanering 

möjliggörs att fyllningen får längre ståtid innan den friläggs som vägg i nytt brytrum. 

6.6 Förslag 

Tanken är att implementera CRF som ett komplement till den nuvarande 

återfyllningsfabrikens kapacitet. Författarna ser potentialen med CRF, som med stor 

sannolikhet går att driva som en enskild återfyllning sida vid sidan av den redan existerande 

pasteanläggningen. Med utgångspunkt från den teoretiska summeringen i avsnitt 6.5 samt 

med hjälp av Kylylahtis nuvarande erfarenheter som ett befintligt fungerande exempel, och 

att företaget har befintlig kompetens inom den egna verksamheten. Att stegvis trappa upp 

produktionshastigheten och att fördjupa studierna ytterligare för att få en fungerande 

implementering av en verksamhetsanpassad CRF i Garpenberg. Varje 

produktionsvolymsförändring kommer att påverka andra led inom organisationen. Vi 

funderar även på en lösning angående bärlagrets utformning: titta på möjligheter med att 

implementera metoden ”stopping floor”, eller alternativt utforma en CRF med tillsatt 

accelerator som appliceras under den senare delen av fyllningen av ett rum, för att påskynda 

tillträdet. 



83 
 

6.6.1 Verksamheten 

Tillverkning av cementslurry 

Vi anser att underjordstillverkning av cementslurry är ett mindre bra val. Detta beror på att 

damning är ett problem om det utförs underjord, vilket påverkar installationer av till 

exempelvis luft, ventilation och kan skada pumpar. Det medför en ökad kostnad för 

transport av råvaror till blandning underjord.  

 En kontrollerad blandning ovan jord är en fördel för infrastrukturen. Jämfört med en 

oblandad cement som måste transporteras ned med lastfordon. 

 Långa transporter kan undvikas då en flytande slurry kan transporteras genom 

ledningar i hisschaktet.  

 I nära anslutning till en tidigare använd hiss, finns en befintlig cementstation 

(”Bergteamets”) som vi tror kan vara en tillgång för slurryproduktion.   

Vi tänker att detta vid en implementering är en bra layout tillsammans med en 

pipelinekonstruktion ner till ett djup av ca 800m. 

Konstruktion av ledningar  

Långa ledningar kommer att vara beroende av ett bra flöde. Det kan vara intressant att 

kontrollera hur dessa ledningar kan rengöras, samt hur ofta. Det bör beaktas om långa 

ledningar påverka ställtider för kontinuerliga produktioner. En annan tanke är om det kan 

det vara aktuellt med dubbla ledningskonstruktioner som möjliggör rengöring vid växling av 

ledning, och en funktion som back-up om det blir behov av underhåll. Slurrytillverkningen 

kan på detta sätt säkerställa sin leverans från blandstationen ovan jord ner till 

upphämtningsplatsen vid nivå 800 och vidare mot CRF-fabriken. 

Slurrymixning 

Mixning av slurry utförs i ovanjordsanläggning. Transport av den färdiga slurryn planeras ske 

genom ledningar som dras i schaktet för den nedlagda personhissen.  

Gråbergsflöden 

Primärt kommer gråberget till CRF att tas från tillfälliga gråbergsupplag under jord. Vid 

tillverkning av CRF kommer lastfordon att transportera behövda gråbergsmassor till 

blandficka i närheten av produktionen, för att sedan blandas med slurry. 
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Eftersom vi tidigare påpekat att det även finns en nerlagd personhiss kan det övervägas 

vilken som anses mera lämplig för konstruktion. Vi tänker dock i första hand nyttja schaktet 

för den tidigare personhissen som en lämplig placering av slurryledningar till CRF.  

Om gråberget skulle bli en brist 

Prognosen indikerar att behovet av tillredning kommer att minska då stora etableringar är 

genomförda. Tillredning kommer även att ske genom malmkroppen, vilket kan resultera i 

mindre tillgängligt återfyllnadsmaterial (gråberg). En lösning kan vara med en 

omkonstruktion av det tidigare hiss och skip-schaktets lave. Schaktet är belägen i anslutning 

till den det ovanjordslagrade gråberget. Med en kort körsträcka från upplaget ovan jord, där 

vår lösning kan se en möjlighet med en planerad hämtning av gråberg (helst sommartid) om 

det är brist underjord. Detta utförs lämpligen med en lastare som tippar direkt i det för 

ändamålet omkonstruerade schaktet. Alternativt till att utföra denna transport, kan ses som 

en delvis automatiserad bandkonstruktion. Huvudspåret som vi vidhåller är att nyttja 

okrossat gråberg direkt från produktionen, dock finns det utrymme med förändringar om 

detta skulle vara nödvändigt. Eftersom en sådan lösning med transportband skulle gå att 

konstruera med tillhörande siktgaller, för separation. Alternativt kan gråberget som tas 

underjord behöver ”kompletteras” med andelar av någon fraktionsstorlek (som tidigare 

förklarats under rubrik 4.12). 

Transport och metod för påförsel 

Från slurryledningens tappning vid nivå 800 (som tidigare beskrevs under slurrymixning). 

Transporten vidare blir en logistiklösning med en lastbil med cementblandare. Denna 

transporterar mixen till en blandficka på aktuell produktionsnivå där slurryn påförs gråberget 

(som tidigare körts från beskrivna flöden under gråbergsflöden). En lastare producerar sedan 

fyllningen och tippar den färdiga CRF in i rummet.  

Planering 

En vidimerad tillgång av gråberg måste avstämmas mot produktionsplaneringen. Det 

underlättas om en viss lagring i närområde till avsedd återfyllningsrum (med metoderna 

CRF/WR) kan planeras, samt att hela CRF-fabriken kompletterar pasteanläggningens 

produktion med tillfredställande kapacitetsutnyttjande för båda metoderna inom samma 

tidssekvens. 
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6.6.2 Val av återfyllningsmetod 

Vi har kommit fram till några förslag kring en metod som effektiviserar återfyllningen i 

Garpenbergsgruvan, frånsett detta finns kvarstående idéer att vidare utveckla. Dessa förslag 

listas: 

Möjliga metoder: 

 CRF kompletterar befintlig pasteanläggning (se 6.6.7). 

 Ombyggnation av pasteanläggning, till kontinuerlig produktion (omfattande). 

Mindre troliga metoder: 

 Bulkad pastefyllning. Samtliga rum som kräver stabilitet fylls genom att en 

approximerad volym med 20 % gråberg (utan finandel) tillsätts under PF 

produktionen (beskrivs i 6.6.5). Metoden ökar möjligheten att skapa fyllnadsvolym, 

samt medför endast teoretiskt smärre förändringar med en implementering mot 

redan existerande flödena. Metoden går ut på att alla rum fylls på detta sätt (risk för 

många enhetsoperationer/korsande flöden).   

 Hybridfyllning. Alternativ metod till en ”bulkad paste” genom tillförsel med en färdig 

CRF i en pastefyllning under produktion (på ett liknande sätt punkten ovan). 

 Utvecklig av befintlig pasteanläggning. Genom att påverka batchtiden (inte med 

avseende på en ombyggnation till kontinuerlig produktion).  

 CRF i samtliga producerade igensättningar. Detta ställer höga krav på tillgängligt av 

gråberg, eller snabba flöden från ytan med nertransport av lagrat gråberg med 

maskin eller i rasschakt. 

Förkastade metoder: 

 Hybridfyllning (Paste fill + CRF). Som med hjälp av en flyttbar markstående 

slingerbelt, lastas med lastare. Placering från övre öppning till rummet, och slungar 

(”snöar”) ut CRF i jämna skikt över en paste som kontinuerligt fylls via tak. Orsak: 

Undvika snabb sedimentering till botten av tyngre material. Undvika tryckvågor i 

fyllnadsmassan vid tvära tipp. Undvika bildandet av högar med ”aggregat” i pasten, 

som exempelvis en tippning av CRF skulle skapa.  

 Vid ett extra behov av WR till ej stabiliserade rum (om det blir brist i framtiden). 

Tanken var att använda pasteledningar för att upprätta en temporär HF istället för 
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WR. Vi anser att denna lösning är mindre bra då intilliggande CRF konstruktioner 

möjligen skulle utsättas för mera inträngande vatten. Gruvmiljön i Garpenberg 

uppfattas annars som relativt torr.  Frånsett vissa områden som har högre 

vattenläckage, det är designmässigt områden som en CRF skall undvikas om designen 

tillåter. 

Tillkommande/kompletterande aktivitet: 

 När en CRF blottas underifrån i ett kommande brytningsskede, bör fyllningens sula 

vara konstruerad med ett tillräckligt bärande lager (armerad) innan det konstrueras 

en ordinarie CRF över. Förslagsvis genomförs detta på utlastningsnivå, där 

exempelvis hjälpmedel som fjärrstyrda maskiner kan konstrueras en tillräckligt 

hållfast sulkonstruktion. Efterföljande moment blir att fylla från övre ort, på ett 

sådant sätt att fyllningen inte skadas. Konstruktioner av denna dignitet är förenade 

med omfattande ingenjörsmässiga lösningar och avgörs av Malmvärdet. Det kan 

istället vara mera lämpligt att lämna en mellanskiva. 

6.6.3 Förenklad kalkyl 

För att få en uppfattning på vilka resurser som behövs till CRF kalkylerar vi med ett 

approximerat linjärt förhållande. Ett förhållande som gäller för återfyllningsvolym, samt 

gråbergproduktion. Viss tillredning sker i malm, därför finns det en osäkerhet att beakta. 

Baserad på en kalkyl med utgångspunkt från en årlig produktions som motsvarar år 2015 

produktionsplan i tonnage. Kalkylen baseras på ett mål med en produktionsökning från 

2,5Mt till 3,0Mt. Med ett approximerat antagande att fyllnadsvolymen kommer att öka 

linjärt för den ökningen på motsvarande 0,5Mt. Produktionsökningen ger en 20 % ökning av 

fyllnadsmassan. 

Kalkylen förutsätter en rimlighet med en given tillgången av gråberg, och att det är möjligt 

att klara av en produktionstakt som beräkningen resulterar i. Dessutom tillkommer en 

antagen linjär ökning på WR till de ostabiliserade sekundära rummen med 20 %. 

En anpassad beräkning för att kontrollera rimligheten med metodvalet har genomförts som 

kontrollerar rimligheten med den CRF som måste produceras som komplement för att öka 

återfyllningskapaciteten. Genom att utföra denna förenklade och approximerad modell för 

metoden presenteras en kalkyl på kapaciteten av fyllnadsvolym:  
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Tillgång gråberg: 

 Waste Rock fyllning utan cement står för 25000t/mån. 

 Överskott på gråberg motsvarar ca25000t/mån, potential för en CRF råvara. 

Vid en produktionsökning på 20 % (från 2,5Mt till 3,0Mt) finns tillgängligt gråberg per år: 

𝐺å𝑏𝑒𝑟𝑔 = (25000𝑡 + 25000𝑡) ∗ 1,2 ∗ 12 = 0,72𝑀𝑡 

Detta är baserat på en linjär ökning, vilket är något som inte går att applicera över en längre 

tid, då gråbergvolymerna kommer att minska med tiden. När tillgången minskar så att brist 

uppstår måste man transportera ner från gråbergsupplaget som finns ovan jord.  

Kalkylen förklaras med en modell som räknas från en ökning av återfyllningens totaltonnage 

per år. En CRF skiljer sig från en Paste fill genom att den inte kommer att bilda en homogen 

återfyllning (Ericson, 2015).  

Behov gråberg för CRF  

För en antagen årlig kapacitet av CRF från den tillgängliga mängden gråberg. Genomförs en 

uppräkning av dagens produktion av återfyllningsvolym. Här utgår kalkylen från en linjär 

ökning, som förutsätter en given tillgången av gråberg i samma omfattning som 

verksamheten behöver den som återfyllning enligt ”5p´s” (en metod som tillämpas för 

produktionsplanering). Vi antar att den mängd slurry som tillförs inte kommer att påverka 

gråbergets svällvolym som har antagits till en svällfaktor på 1,7. Gråbergets densitet antas 

som ρg=2,7t/m3 (Marklund P.-I. , Genomgång fyll, 2015). Paste fill densitet ρp= 2,0t/ m3. Den 

nuvarande paste fill kapaciteten antas som 2700t/dygn (Ericson, 2015).  

Beräkning enligt:  

Primärfyllning kalkyl (år 2015) = (2700 × 365)𝑡 ≈  1,0𝑀𝑡   (7) 

Volym =
Massa 

ρ𝑝
=   

1,0𝑀𝑡

2,0𝑡/𝑚3 = 500000𝑚3   (8)

    

Uppräkning av kapacitetskrav = 0,2 × 500000𝑚3  =  100000𝑚3 (9) 

Behov gråberg för CRF =  𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚
𝜌𝑔

𝑆𝑣ä𝑙𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
= 100000𝑚3  

2,7𝑡/𝑚3

1,7
 ≈ 0,16𝑀𝑡 (10) 
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Behov gråberg för WR 

Behovet av gråberg för sekundära rum som återfylls med WR måste beaktas, där vi antar att 

det ökar linjär med produktionsökningen med 20 %. 

Behov gråberg för WR per år = nuvarande behov × ökning × månader = 

=  25000𝑡 × 1,2 × 12 = 0,36𝑀𝑡     (11) 

Summering av förenklad kalkyl 

Men de förenklade kalkylerna ser vi en rimlighet i att genomföra en CRF produktion för den 

ökande volymen av återfyllning som måste stabiliseras i Garpenberg, med avseende på att 

nå målet med att öka den totala fyllningskapaciteten. 

Vi ser inom denna förenklade beräkning att produktionen av gråberg ligger på 0,72Mt vid en 

produktionsökning till 3,0Mt. Ett behov finns på 0,52Mt gråberg. Sammantaget finns det ett 

approximerat överskott på 0,20Mt, men som tidigare beskrivits finns det en annan hänsyn 

som talar för en hållbar kalkyl från metoden, vilket kommer från att gråbergshanteringen blir 

mera omfattande om metoden inte appliceras. Med avseende på att det annars måste köras 

till gråbergsupplag ovan jord. Sammantaget resulterar detta i kortare körsträckor om trucken 

kör till CRF-fabriken underjord, vilket antas ge snabbare flöden. Dessutom kommer detta att 

påverka gråbergsdriften positivt. Summering: 

Produktionen av gråberg = 0,72𝑀𝑡  

Behov gråberg för CRF =  0,16𝑀𝑡 

Behov gråberg för WR =  0,36𝑀𝑡 

Differens mellan produktion och åtgång = 0,20𝑀𝑡 (överskott) 

En approximerad kalkyl för resursförbrukning finns i (Bilaga 9). Resultatet tolkas från 

beräkningen och visar på en kalkyl för produktion av 561t/dag med CRF. Volymen motsvarar 

den produktion som CRF-fabriken bör komplettera paste fill-anläggningen med för att uppnå 

målet (med reservation för denna förenklade beräkningsmodell). Resultatet kan exempelvis 

jämföras med Kylylahti som klarar perioder med produktion av ca 1000t/dag med CRF som 

mixas i blandficka ovan jord eller under jord.  
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6.6.4 Generellt för återfyllning 

Inom återfyllning har vi uppmärksammat en problematik med rum som inte blir toppfyllda. 

Den kvarlämnade luftningsledningen (som används inom metoden CHF) kan användas för att 

genomföra försök med. Metoden avser att genom en påföring av självutflytande 

cementblandning (SCC) uppnå en bättre toppfyllning, vilket kan minska effekten av 

punktlaster som kan komma från ett konvergerande sidoberg. Metoden appliceras 

exempelvis genom att det pumpas in SCC genom en kvarlämnad luftledning, denna ligger 

oftast i högsta punkten i avsett rum. 

Genomföra försök med CRF plugg för att snabba på metoden för applicering av paste.  

Metoden avser att minska stopptiden för bottensättningen vid uppstart av påfyllning, eller 

som alternativ till den traditionella uppbyggda väggen av sprutbetong och nät vid ”STIB” 

inom andra verksamheter. Slurryn i denna CRF-plugg bör troligen vara baseras på en 

accelerator som påskyndar brinntiden. Målsättningen med CRF-plugg försöket bör vara att:  

 Snabba konstruktion. 

 Använda en restprodukt. 

 Undviker konsolidering av WR plugg. 

En implementerad CRF bör även ha framtida utvecklingsmål, det kan vara lämpligt att arbeta 

med ständiga förbättringar med avseende på: 

 Erforderlig hållfasthet till lägsta möjliga kostnad. 

 Införa mätkampanjer som kontrollera dynamiska förhållanden på bergmassan 

(globalt) och på CRF från sprängning.  

 Undersöka om det finns alternativa bindemedel som kan minska kostnaden för 

cement som ofta utgör stora delar av kostnaden.  

6.6.5 Hybrid schaktfyllning (Idéstadium)  

Inom traditionell återfyllning beträffande Garpenbergsgruvan förekommer det en rad 

problem som ställer till det för fyllningsplaneringen, detta påverkar ofta tillträdet för 

kringliggande malmkroppar. Extra personalkrävande lösningar kan bli aktuellt och direkta 

fördyrningar för verksamheten, samt ökad övervakning och en kvalitativ osäkerhet. När en 

kraftig pallsalva i den tillämpade skivpallbrytningen sprängs kan det uppstå skador på de 
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pasteledningar som placeras i taket. Dessa ledningar monteras innan brytningen av den 

mellanliggande malmen sker, eftersom skivpallarna öppnar upp till ett stor bergrum med 

höjder uppemot 30m. När skador uppkommer måste återfyllningen inom ramen för dessa 

skador ofta utformas med lösningar som inte är optimala. Det kan handla om att 

pasteledningen läggs direkt vid sulan. På detta vis fylls rummet direkt från sulans kant. En 

ofta förekommande problematik och en tänkbar lösning förklaras med Figur 38 (Eriksson C. , 

2015). 

Vid intervjun som genomfördes vid vårt studiebesök i Garpenbergsgruvan med 

gruvservicechefen Reidar Ericson (2015) ställde vi frågan om han hade några realistiska 

tankar om hur en flödesmässig lösning kan anpassas till en fungerande återfyllning. Han 

bekräftade att hanteringen av gråberg var kostsam och att det fanns utvecklingspotential. 

Ericson hade själv några funderingar kring lösningar med praktiskt gångbara metoder att 

exempelvis ”bulka” en pasteblandning genom en ”schaktfyllning”. Denna teori går ut på att 

det borras ett schakt med exempelvis 0,7m i diameter. Detta sker från en ovanliggande 

nivåer för att använda som tippschakt för fraktionerat gråberg. Han ansåg att ett gråberg 

utan finandel lämpligen skulle avse att bulka en pastefyllning. Tanken är att i tillräcklig grad 

omsluta pasten vid sitt gravitativa fall ner i fyllen. Utveckling av dessa tankar mot en CRF 

hybrid, kan enligt Reidar handla om att använda sig av en mobil tombola som drivs med 

1000v, tanken är att man på lämpligt sätt automatiserar påfyllningen genom uppborrat 

fyllschakt. Teknik som kan vara aktuella är exempelvis matarskruvar, schaktlager eller 

liknande som förser tombolan stationärt vid påfyllningen. Det ligger ett ekonomiskt intresse 

bakom tankegången (Ericson, 2015). 

Potential finns genom att schaktet kan placeras längre in än vad manuell placering av slangar 

från kanten är möjligt. Fyllningen kan då påbörjas längre in i rummet redan från början (när 

det finns skadade ledningar). Metoden handlar om att bulka pastefyllningen i rummet med 

hjälp av krossat gråberg. Detta bör helst vara utan finandel för att säkerställa bindningen, 

samt minskat porantal mellan paste och den bulkande effekten som gråberget tillför. Den 

primära tanken bakom att tippa gråberg genom ett raisehål är att detta under 

kontrollerande former skapar positiva tryckvågor, som teoretiskt bör skapa så pass 

utformade tryckvågor att det jämnar ut pasten i rummet med avseende på rasvinkeln. 

Alternativet bör ekonomiskt ställas mot det alternativ som idag är ett tidskrävande moment 
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med sekvensfyllning av brytrummet. I Figur 38 visas schematiskt hur en paste påförs när det 

finns skadade ledningar i taket (Ericson, 2015). 

 

Figur 38 Schematisk skiss med schaktfyllning.  
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Den visar även schematisk hur en kopplad ledning a, ersätter den sprängskadade i taket. Den 

producerade fyllningen visar hur PF har utformats sig i sekvens 1 av fyllningen. När fyllningen 

från denna sekvens får en gynnsam rasvinkel, inväntas tillträda genom brinntiden. När ytan 

sedan är tillräckligt bärande flyttas en längre ledning ut på fyllen. Sekvens 2 påbörjas på 

liknande sätt genom att den schematiskt utritade ledning b kopplas på, som avser att 

producera fyllningen markerad med sekvens 2. Dessa procedurer upprepas på ett relativt 

tidskrävande sätt tills rummet är fyllt (Ericson, 2015).  

Rummet måste även i dessa fall WR pluggas i nedre öppningen (markerad c i figur) innan 

fyllningen påbörjas. En sekvens som kan ställa ytterligare krav på att ett tidsbestämt stopp i 

produktionen. Stoppet utav den initierade påfyllningen med paste tillåter på detta vis att 

fyllningen stabiliseras mot pluggen, innan rasvinkeln från fyllningen (som schematiskt visas 

som sekvens 1 i figuren) gett rummet sin fulla verkningsgrad. Den avstannade stabiliseringen 

av fyllningen som ligger mot nedre ortens pluggning, är en process som alltid genomförs 

(även när rummet har hela ledningar i taket). Orsaken till detta kommer från risken med 

tryckvågor eller kapillär tryck, som annars kan orsaka skadar på pluggen. I föredragna fall 

med ledning som fyller längst in i rummet, via den längsta pasteledningen i taket, kommer 

en rasvinkel som vinklas mot pluggen istället att bildas. Figuren visar även en alternativ 

hybridmetod som bygger på en gråbergsbulkning, denna sker genom schaktfyllning. 

Metoden ställer krav på att gråberget tillsätts på ett tillfredställande sätt, eftersom metoden 

tros skapa tryckvågor i fyllningen (Ericson, 2015). 
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Övriga möjligheter med metoden: 

 ”Stopping floor” kan kombineras för snabbare tillträda av pastefyllningens yta. 

Tidigare beskrivet som en metod att platta ner gråberg på en paste så att ytan får en 

ökad bärighet. 

 Metoden är möjlig att användas som komplement för att komma upp i större 

årsvolymer av fyllnadsmaterial, givet tillgång till gråberg. 

 Nya växlaren för pasteledning kan vara användbar vid design av nya 

fyllningsmetoder, avseende på ”bulkad” paste, CRF eller olika hybridmetoder av 

nämnda exempel. 

 Implementering av schaktfyllning kan utformas med olika schaktdesign för att fördela 

gråberg i fyllningen, beroende på uppblandningsmetod. CRF, hybrid (CRF tippas i 

paste) eller bulkad paste (gråberg tippas ner). Schaktfyllning är dessutom en 

utvecklingsmöjlighet för en rätt applicerad CRF. 

Detta får ses som ett resonemang för att komplettera pastefyllning om tilltron för en 

implementering av CRF anses vara begränsad. Om CRF blir aktuellt kan alternativ lösning till 

problem (med skadade takledningar) potentiellt finnas med att rummet fylls med CRF, 

istället för paste, givet att detta passar en mera långsiktig tidsplan. 

Fyllning genom borrade schakt (se Bilaga 10) vinklade och anpassade för att styra ”bulken”, 

eller hybridfyllningen till rätt zon, ses som utvecklingspotential. Med denna metod kan man 

styra var fyllningen skall få sin starkaste zon. 

6.6.6 Egenkontrollprogram (Idéstadium) 

När en implementering blir aktuell rekommenderar vi att det genomförs accelerometer- och 

geophonemätningar, som dokumenterar uppkomna vibrationer. Mätningarna avser att 

kontrollera om sprängvibrationerna kan orsaka så pass starka vibrationer att det är orsaken 

till att en fyllning rasar in (på liknande sätt som utförs när det byggs tunnlar under hus i 

städer). Orsaken till kontrollen är att det kan utgöra en viktig kontrollpunkt för hur väl 

anpassad borrplanen är på malmsalvorna. Med hjälp av dessa resultat går det sedan att 

kontrollera om den borrmall som används ger rimliga vibrationer (exempelvis undersöka om 

frikopplade laddningar i laddhålen, närmast fyllen ger minskade skador).  Dokumentationen 

bör användas som referens om det uppkommer skador på fyllningen. Det är viktigt att 
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vidimera att verksamheten anpassar andra led i salvcykeln för att optimera samverkan. 

Exempelvis kan kabelbultning vara aktuellt i övre profilen, för att skapa en säker arbetsplats. 

Tekniken går att tillämpa för att registrera den dynamiska aktiviteten som kan indikera 

globala förändringar i gruvan. Resultatet från mätningarna kan vara ett mervärde från 

egenkontrollen.  

Kontrollera eventuellt tillsatt finandel i slurry, eftersom sulfidinnehållande restsand (i ett 

annars kalkhaltigt i området) bör undvikas då det påverkar reaktionen med cement. Det kan 

anses lämpligt att utför tester som dokumenterar avvikelser från det accepterade normen. 

För en tillfredställande möjlighet att lösa svårigheter som kan uppstå, bör gruvverksamheten 

föra en bra dokumentation för den geologisk sammansättning, struktur och mekaniska 

egenskaper. Syftet med denna kartläggning är att få en bra bild av hur gråberget är 

uppbyggt. En kontrollpunkt som har ett syfte att styra verksamhet så att den upprätthåller 

en kontroll på eventuella brister, innan det uppkommer problem. Det kan handla om enkla 

kontroller med exempelvis dokumentation på vilken karaktären råvaror har (ex. gråberg) 

som avses att användas till CRF. Detta bör utformas som ett komplement till kontrollen av 

slurryns beståndsdelar. Styrningen ses som en funktion för analys av uppkomna problem, 

och möjligheten att utveckla metoden CRF. 

En regelbunden kontroll av levererad cement, utförda slurrytester samt att en kontrollerad 

gråbergsfraktionering är viktig (okularkontroll kan till exempel handla om att kontrollera 

glimmerinnehåll). Inte minst om det handlar om områden som behöver hög hållfasthet.  

6.6.7 Övrigt 

Vårt förslag beträffande CRF kommer inte ensamt att klara det totala kravet på en 

återfyllningskapacitet för att möjliggöra en malmproduktion upp till 3.0Mt. Förslaget bygger 

på en tillfredställande funktion från en tillkommande CRF i kombination med redan 

existerande fyllmetoder (WR + Paste fill). Dessa tre skall generera de fyllvolymer som kan 

möjliggöra den önskade malmproduktionen. 

För att erhålla en bred förståelse för en fungerande pastetillverkningen i Garpenberg har vi 

kontrollerat om det finns begränsningar inom dagens pastetillverkningen, samt om 

anläggningen går att utveckla. Vi har av denna anledning från vårt studiebesök gjort några 
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iakttagelser från den nuvarande verksamheten. Det finns produktionsbegränsningar med 

batchtekniken som är den huvudsakliga bristen för systemet. Vi ser ingen enkel lösning där, 

för även om den bästa tillgängliga tekniken installeras har anläggningen en begränsning. 

Tekniken medför att den endast kan minska batchtiden till 4 minuter. En sådan investering 

kommer även begränsas i sin rimlighet, när den enbart ökar kapaciteten med ca 12 % 

(Nyström, 2015). Nästa steg blir att bygga om hela systemet till kontinuerlig drift av paste, 

vilket är förenat med stora kostnader. Andra observationer som vi tycker kan vara av vikt för 

att få en bredare syn om hur målet med en produktion på 3.0Mt kan uppnås, handlar om 

små egenheter inom verksamheten, iakttagelser som kan beaktas som 

förbättringsmöjligheter inom den nuvarande pastefabrikens utvecklingspotential. n aspekt 

kommer från en av de anställda i verket. Han berättar att personal som jobbar inom 

pasteframställningen kan ha skiftande kompetens och olika arbetslivserfarenheter, vilket kan 

leda till att det uppstår störningar i produktionen eller att det är skiftande kvalitet på pasten 

som kan leda till att ledningar slits. Han berättar även att det är bra att anläggningsunderhåll 

och service sköts av annan personal än pasteoperatören. Kompetensen och samspelet 

mellan gruvservice och pasteoperatören är en viktig förutsättning för att få en lång livslängd 

på installationerna. Dessa noteringar av förekomsten av hinder med PF-anläggningens 

optimering ligger utanför rapportens avgränsningar och utelämnas därför. 

Att genomföra en utredning för de ställda kraven på hållfasthet är viktigt. Ett problem som vi 

har identifierat är att denna rekommendation inte är helt lätt att utföra på annat sätt än 

storskaliga försök. Att göra försök med cylinderprover då aggregaten blir för stora blir inte 

tillförlitligt. Nästa steg faller sig naturligt att rekommendera ett fullskaligt försök. Ökningen 

av malmproduktionen (20 %) och medföljande krav på ökad tillgång av stabiliserad 

fyllnadsmassa. Med CRF ser vi ett fullgott alternativ till att bygga om paste fill-anläggning till 

en kontinuerlig produktion. 

Pastefyllanläggningens kapacitet är en säker tillgång. Det finns god tillgång till sand då 

anrikningsverket ligger mycket nära. Detta är bra då tillgången av gråberg kan vara 

begränsad under jord vid vissa tidpunkter. Effekten av kombinationen blir att man kan skapa 

en flexibel verksamhet. Det finns utvecklingspotential för pastefyllanläggningen även om det 

inte gå att uppnå den tänkta produktionsökningen. Detta bör utredas för att effektivisera 
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verksamheten. Detta är något som också sker med exempelvis utredning om dubbla 

matarpumpar och växlingssystem under jord. 
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7. Slutsatser  

Vår samlade bedömning är att Boliden bör utreda möjligheten att i första hand utreda om en 

tillverkning av CRF med okrossat gråberg motsvarar funktionskravet. Det är då möjligt att 

reducera enhetsoperationerna på ett betydande sätt. En bra utgångspunkt är att se om 

möjligheten finns att nyttja CRF på samma sätt som i Kylylahti. Det är en variant av CRF som 

används av flertalet gruvor, då huvudsak i Finland.  

Slurryn transporterar färdigmixad genom ett ledningssystem ner till en fyllstation. Där fylls 

sedan en lastbil med cementblandare. Lastbilen transporterar sedan slurryn vidare till en 

blandficka i närheten av aktuell produktion. Det finns ett schakt som den tidigare 

personalhissen går inuti. Invid hissen finns relativt stora utrymmen som kan inrymma en 

lastbil med cementblandare att backa in. Därför blir valet av fyllstation invid denna nedlagda 

hiss (se Bilaga 11). 

Blandning av slurry kommer att ske i den cementstation som tidigare nyttjades av en 

entreprenör. Anläggning ligger strategiskt bra till bredvid tidigare omnämnt hisschakt. 

Blandningen av slurry måste provas fram i storskaliga försök. Blandningsförhållande har vi 

som första val att Kylylahtis recept ska används. Receptet kan inte redovisas i denna text då 

det är konfidentiellt. Halten slurry är relativt hög (13 vikt-%) i Kylylahti. Vi reserverar oss 

därför till att cementhalten kan var aktuell att förändra, för att få ned volymen på slurryn. 

Hela den föreslagna lösningen är förenklat illustrerat i Figur 39. Det finns ett gråbergsupplag 

ovan jord, men tanken är att primärt mixa CRF med gråberg lagrat under jord. 
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Figur 39 Principskiss över förslag för CRF i Garpenberg. 

 

Resultat blir paste fill och CRF i skilda rum och tid. En modell där enhetsoperationerna för 

tillverkning av CRF blir på samma sätt som för Kylylahti (Figur 40). Undantagen blir att slurry 

tillverkas på området och att en av delsträckorna av slurrytransporten sker genom ledning. 

Valet att CRF ska vara en parallell tillverkning med CRF grundar sig i att investeringen i en 

pastefyllanläggning med kontinuerlig produktion är en relativt stor investering. Samtidigt 

finns en stor flexibilitet genom att rum med skadade pasteledningar kan planeras så att de 

fylls med CRF istället. Det anses vara är en bra lösning, då nuvarande hantering för dessa 

problem inte är tillfredställande. 

 

Figur 40 Förslag på enhetsoperationer för tillverkning av CRF i Garpenberg. 
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Generella krav och specifikation för en produktion av en CRF finns i Bilaga 12 för vidare 

läsning. 

7.1 Fortsatt arbete 

Om det är möjligt bör det utföras ett fullskaligt funktionstest för en fyllning av CRF. Andra 

förslag omfattas av att utreda modellen som beskriver ”schaktfyllning” innan verksamheten 

avser att genomföra en implementering. Övriga extensometermätningar, 

konvergensmätningskampanjer kan vara ett bra analysverktyg för att se om fyllningen 

kommer att påverkas av omgivande konvergens. Förekomsten av stora utbrutna volymer 

malm kan orsaka en dynamisk aktivitet som ställer andra krav på en konstruerad CRF. Dessa 

kan även med rätt applicering dokumentera effekten av sprängning, samt dess möjliga 

inverkan på fyllningen. Nästa steg ligger i att utvärdera borrplanen och utvärdera skador på 

fyllen i relevans till sin orsak. Ett viktigt steg för att minimera dilution. 

Det bör utredas om det finns möjlighet att använda okrossat gråberg då det förenklar 

processen avsevärt (se Figur 37). Utfallet av detta är direkt kopplat till framtaget förslag. I 

annat fall måste gråberget fraktioneras till lämplig storlek i kross, och medför ytterligare ett 

flöde. Som alternativ rekommenderar vi att genomföra en analys av konstruktionen för nya 

krossen med avseende på den anpassade gråbergsfickan (som enbart brukas för malm).  

Det kan anses lämpligt att genomföra en siktanalys av ett slumpmässigt ”gråbergsprov”. 

Provet ska anses representativt för att kontrollera fraktionerna. Detta bör användas som 

referens mot rapportens övriga dokumentation om fraktioneringens betydelse får tilltron till 

metoden. Det kan dessutom vara viktigt att anpassa slurryns beståndsdelar med avseende 

på bindemedel, finandels innehåll i gråberg samt utreda möjligheten med andra tillsatser för 

att öka prestandan på slurryn. Målet är att den ska fungerar tillsammans med det fraktioner 

som ingår i gråbergsandelen av CRF:en, till bästa möjliga ekonomi. Olika mixningar kan 

förändra kostnadsbilden.  

Tillfälliga gråbergsupplag ”växlas” vid behov för att få lagret av färdigt material så nära i 

avstånd som möjligt. Dessutom bör det utredas om det finns potential med möjligheten att 

produktionsplanera gråbergsuttag ifrån designen, på ett sådant sätt att exempelvis en 

ortdrift anpassas i produktionsschema för att optimera de samspelande flödena, av 
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överskott och behov. Gråberget kan på detta vis nyttjas direkt vid ett ökat behov av 

gråbergsåterfyllnad alternativt CRF. 

Gråberget som tas från ytan bör helst planeras som aktiviteter under sommarhalvåret, då ett 

lagrat gråbergs med minusgrader kommer att påverka slurrymixningen. Eftersom detta kan 

påverka reaktionen, frostskyddsmedel eller basiska (ammonium innehållande eller rest 

vatten) regenter kan tillsättas för att säkerställa hållfastheten när temperaturen är lägre (Ett 

gråberg som är fruset resulterar i en slutprodukt som blir för flödig om inte vattenmängden 

reduceras). 

Om det inte finns tillgängligt gråberg vid något tillfälle under jord, ser vi en potential med 

den konstruktion som tidigare använts som skip-schakt från nivå 800. Utredning bör göras 

om detta kan användas som tippschakt ner till bottennivån under krossen och 

transportbandet vid nivå 8oo (botten på schaktet exakta djup är inte dokumenterat i denna 

rapport). Vidare bör det även utredas om det går att utföra lastning i den befintliga 

konstruktionen som finns vid botten av schaktet. Konstruktionen har ett omfattande djup 

vilket eventuellt ställer krav på ”uppfång” och ”fånghylla”. Uppgiften som dessa 

konstruktioner har är att fördela gråbergets rörelse, till en fördel för konstruktionen och 

minska risken med att det krossade gråberget fraktioneras ytterligare och utjämna höga 

belastningar vid nedslagspunkter. 

Övrigt påverkande faktorer som har relevans i den totala säkerheten vid konstruktion av 

återfyllning och bör konsekvent utvecklas: 

 Generell bergmekanik; bergmassans hållfasthet. 

 Strukturgeologi. Svaghetszoner. 

 Optimering av CRF blandningen. Fraktionering och andel fyllberg. Andel bindemedel, 

sand, cement, övriga beståndsdelar. 

 Brytningsdesign och förstärkning av anfang, tak och vägg för att minska dilution. 

 Arbetsmiljöfaktorer. 

 Yttre miljöpåverkan. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Vattnets påverkan på porförekomst i slurry 

 

“BSE results of the ITZ, The interfacial transition zone of model RFC cast with different 

water/binder ratio” (Xie et al., 2015). 

 

“BSE results of the ITZ of model RFC cast with different aggregate condition” (Xie et al., 

2015). 

Resultatet från testen hänvisas som; 

 “The average elastic modulus of the 10lm strip was only about 0.4GPa, which indicates 

voids. As the distance from the aggregate surface increases, the porosity decreases 

significantly to around 10 % at 100lm while the elastic modulus increases gradually to about 

20GPa” (Xie et al., 2015).  
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Bilaga 2 - Förteckning över olika tillsattser i slurry 

Förteckning över olika tillsatser för slurry blandningar (Kronlöf, A, 2003) 

Silica slurry 

Solid content 48- 52 % 

Si02 86 % of solids 

Carbon max 2.5 % of solids,  

Loss on ignition max. 3.0 % of solids. 

Superplasticizers 

 SP40: Melamine based (Sulfonated melamine formaldehyde condensates) 

 Rheobuild 2000PF: Melamine based 

 Tricosal MSH flussig (FM): Naphthalene sulfonate based 

 Glenium 51 Polymer (Carboxylate) based 

Retarder 

 Delvo stabilizer 10 

 Organophosphoric acid 2-50 %, other organic acids 5-20 % 

Accelerators 

 Meyco SA 161 (Aluminum salt) 

 Calcium chloride (CaCl2) 

Viscosity modifier 

Parmix-stabilator 

Long chained melamine sulfonate. 

Retarder 

 Glukos “Strösocker” (Wilson & Paterson, 2015). 

 Fosfat eller gluconat baserade produkter kan användas för att uppnå en mer 
kontrollerad effekt än vad som erhålls med strösocker (www.betong.se hämtad 
2005-05-26). 

Övriga 

 Vattenglas (Natriumsilikat) (Marklund P.-I. , Genomgång fyll, 2015) 

  Natriumnitrat(NaNO3), köldtillsats. (Nitrater finns i viss mån kvar även i ett renat 
processvatten)  
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Bilaga 3 – Diagram över optimering av vatten:cement innehåll samt bild på Kollodialblandare 

 

Kolloidalblandare jämfört med konventionell metod avseende W:C (Reschke, A; Eng, P, 

2000). 

 

 

 Exempel på portabel Kolloidalblandare (Reschke, A; Eng, P, 2000). 
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Bilaga 4 – Resultat på utförda prov (RFC)  

 

Tabellen visar testresultat på SCC och de 9st prov som testade. Resultatet visar en 

genomsnittlig tryckhållfasthet för RFC som överträffar sin SCC med 1,27 (Huang et al., 2008). 

  



v 
 

Bilaga 5 – Sammanställning över Mitchell´s typiska brottfall 

 

Sammanställning över analytiska, numeriska och empiriska sätt att beräkna förekommande 

brottsmekanismer för 12 olika operationer, 7st inom CRF, och 5st med PF sammanställda av 

Mitchell (1991) (Rime, u.å). 
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Bilaga 6 – Bilder på befintlig infrastruktur i Garpenberg 

 

Nerlagd kross, nivå 705, Garpenberg (2015). 

 

 

Utlopp för krossat gråberg till skip-schakt och transportband, under krossen på nivå 800 i 

Garpenberg. 
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Bilaga 7 - Slumptest 

 

Konen som operatören håller handen på, visar den kona som var rågad med paste fill innan 

den drogs upp vertikalt från paste fill:en. Den benämns som ”testkon” för slumptest. 

Operatören drar snabbt upp den pastefyllda konen och sätter en referens diagonal mellan 

två lika höga lodpunkter. Genom att lägga en metallstav över dessa två punkter, och sedan 

mäter han avstånden från toppen av pasten på bordet upp till metallstaven. Detta prov 

visade på 195mm på en tumstock. Om provet är lösare kommer avståndet att öka, och om 

provet är fastare kommer avståndet att minska. Operatören styr sedan produktionen genom 

att anpassa inställningar på fabriken tills rätt resultat uppnås. Garpenberg (2015).  
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Bilaga 8 – Konstruktion på ledningar och uppkommen skada 

 

Skada på rörledningar som orsakats av snabbt slitage. Uppskattat till 1års livslängd. Med 

konsekvens av omfattande och dyra reparationer, ombyggnationer, samt uppföljningar av 

handhavandet är genomförda i Garpenberg.

 

Visar en horisontell hastighetssänkande konstruktion i Garpenbergsgruvan. Nere till höger 

syns en konstruktionen som kallas ”hund”, som fixerar ledningen.   
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Bilaga 9 – Förenklad beräkningspresentation för CRF  

Garpenberg 
 

 
0,16Mt/12mån 

Gråberg till CRF 
(t/mån) 13300 

Slurry (t/mån) 2050 

 
15350 

  Andel slurry 13,4% 

  

  Kalkyl CRF 
 Dagar/mån 30 

Slurry (t/mån) 2050 

Slurry (t/dag) 68 

  Densitet slurry(t/m3) 2,0 

Slurry (m3/dag) 34 

  Transporter 
 Slurry   

Kapacitet (m3) 
 Cementbil (kapacitet) 6 

Antal körningar/dag 5,7 

Verkligt antal/dag 6 

  
 Gråberg 
 Kapacitet 
 Lastbil (27t/lass) 493 

Antal körningar/dag 16,4 

Verkligt antal/dag 17 

  
   
 Producerad CRF/dag   

Ton 561 

 

Produktionen sker 7 dagar/vecka i tvåskift (med undantag för helg då det är enkelskift för 

viss produktionspersonal). 2h/skift sker ett uppehåll p.g.a. sprängning. 

Som kan jämföras med Kylylahti: Som klarar perioder med produktion av ca 1000t/dag med 

CRF som mixas i blandficka ovan jord eller under jord. 
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Bilaga 10 – Schaktfyllning 

 

Schematisk skiss med hjälp av Microstation, som visar schaktborrning som kan avpassas till 

bulkfyllning eller för att fylla ett brytrum med spräng skadad pastelednings installation.  
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Bilaga 11 – Infrastruktur Garpenberg 

 

Nerlagt hisschakt i Garpenbergsgruvan på nivå 800m, taget ur bruk. 

 

 

Tippficka i Garpenbergsgruvan till Schakt från 669m som leder till kross 705, taget ur bruk. 
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Bilaga 12 – Viktiga faktorer för CRF 

Under denna punktlista sammanfattas viktiga faktorer vid framställning av CRF, utan 

inbördes ordning: 

 Metoden är fördelaktig vid tillgång till större volymer gråberg. 

 CRF kan bestå av obehandlat eller krossat gråberg som blandas med ett bindemedel 

för att skapa en sammanhängande kropp. 

 Nyckeln till framgångsrik CRF är att belägga så stor del av gråbergets yta runt varje 

enskild enhet med cement på kortast möjliga tid. 

 För CRF är hur väl håligheter har fyllts den primära processen som avgör 

deformerbarhet och styrka. 

 Ojämn fördelning av slurry kommer mest troligt bestå, även om viss omblandning 

kommer att ske genom rotation och storlekssortering. 

 Där gråberget inte krossas innan inbladning är tester av hållfasthet inte genomförbart 

på annat sätt än fullskaliga försök på grund av aggregatens storlek. 

 Då andelen cement består av några enstaka procent av den totala fyllen, så blir 

endast en liten differens av betydelse för sammansättning och den slutliga 

hållfastheten för fyllen. 

 En ökning av bindemedelsinnehåll från 4 till 5 % rapporterades att ökar hållfastheten 

med 15 % i Birchtree Mine (Vergne, 2014). 

 En ökning från 5 till 6 % ger samma hållfasthet efter 14 dagar som en inbladning med 

5 % ger efter 28 dagar (Vergne, 2014).  

 Den starkaste tvåvägsinteraktionen för styrkan för CRF är mellan innehållet av finare 

material (1cm partiklar och mindre) av den sammanlagda volymen och 

bindemedelsinnehållet. 

 Om en ny batch av CRF tippas över redan cementerad CRF som har härdat finns risk 

för sprickbildning i den cementerade fyllningen. 

 Hur man fyller CRF kommer att påverka hur homogen hållfastheten blir. 

 Om man låter fyllen tippas från kanten från hög höjd finns tendens att grövre 

partiklar sedimentera längre bort från kanten efter nedslag än de finare partiklarna. 

 Får man en fyllkon som slutar på en kortare distans än hela brytrummets längd blir 

det lättare för större partiklar att rulla längre bort än det finkorniga materialet. 
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 Storlekssortering är oundvikligt men det är önskvärt att kunna kontrollera för att 

styra så att zonen med högs hållfasthet blir vid de ytor som kommer att exponeras i 

framtiden. 

 Graden av storlekssorteringen beror huvudsakligen på tre faktorer: 

brytningsrummets storlek, brytningsrummets geometri och fyllmetod man använder 

sig av. Brytningsrummets storlek och geometri kan antas fasta. Fyllmetoden är därför 

den faktor som kan förändras för att kontrollera storlekssorteringen. 

 Storlekssortering kan vara till fördel om den närliggande väggen exponeras genom 

framtida brytning. 

 En vertikal brytning är bättre att en vinklad. En vinklad yta kommer göra att mer fyll 

träffar väggen och storlekssortering blir mer omfattande. 

 Tillsats av bindemedel har störst effekt på styrkan för CRF ju högre andel finandel 

man använder. 

 En väl utförd korngradering av krossat gråberg gör att man kontrollerat minimerar 

porositeten och därmed minskar behovet av bindemedel. 

 För liten andel finmaterial kommer ge håligheter som gör av med större volym 

bindemedel. 

 För stor finandel kommer förbruka mer bindemedel eftersom att ytarealen ökar. 

 Om korngradering anses för kostsamt finns det ett effektivt alternativ. Inblandning av 

5 % sand i osorterat gråberg ökar hållfastheten med 40 % (Scoble et al., 1989). 

 Förhållandet mellan styrkan för CRF och innehåll av bindemedel ger inte ett linjärt 

förhållande. Stegvisa ökningar av bindemedelsinnehåll då man har höga 

bindemedelsinnehåll (upp till 15 %) ger högre hållfasthetsökningar än på låga halter 

av bindemedelsinnehåll (Vennes, 2014).  

 En CRF med samma mängd cement i jämförelse med hydraulfyllning genererade en 

högre tryckhållfasthet, högre E-modul, samt högre kohesion och friktionsvinkel. 

 CRF av genererar två till tre gånger högre tryckhållfasthet i jämförelse med 

hydraulfyllning (Farsangi, 1996). 

 Vid långt avstånd till anrikning kan CRF vara ett bra alternativ till hydraul/paste som 

ställer stora krav på kontinuerlig sandtillgång. 
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 Vennes (2014) rekommendera att blanda CRF:n i en lastficka istället för spraya 

slurryn över ett lastbilsflak. 

 En trumblandare kan potentiellt ge fördubblad styrkan i in-situ CRF jämfört med 

manuell blandning. 

 Kolloidal blandning ger möjligheten att blanda med lägre andel vatten vilket i 

förlängningen ger att mindre cement är nödvändigt. 

Krav på stark cementbaserad återfyll: 

o Låg porositet på återfyllen. 

o Minsta möjliga mängd vatten. 

o Tillräcklig härdningstid. 

o Tillräckligt aktivt cement. 

o Goda temperaturförhållanden. 

Fördelar: 

o Råmaterial finns nära till hands. 

o Ger en styv fyll som kräver mindre bindemedel. 

o Hög styvhet ger möjlighet att frilägga större ytor. 

o Låg kapitalkostnad om redan befintlig anläggning kan användas (kross m.m.). 

o Kräver måttlig hanteringsinsats. 

o Kan minska utspädning. 

Nackdelar: 

o En svårighet att få en heltäckande yta av gråberget cementerad. 

o Segregation av aggregaten, vilket kan orsaka brott och utfall som medför 

säkerhetsproblem eller dilution. 

o Storlekssortering vid tippning (kan i vissa lägen vara positivt). 

o Svårigheter att utföra mätningar på CRF in-situ, vilket leder fram till att man får 

sambanden för att utveckla modellen genom ”trial and error”. 

o Höga kapitalinvesteringar, med avseende på krossbyggnationer, tippschakt och 

transportband.  

o Frysta aggregat som kommer från ytan under vintertid kan ställa till problem med 

upphakning, eller att bindningsegenskaperna försämras. 


