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Förord 
Rapporten är ett examensarbete som är en avslutande del i min utbildning som Bergsskoletekniker 

inom berg och anläggningsindustri. Arbetet omfattar 7,5 högskolepoäng och behandlar undersökning 

av tryckhållfastheten hos pastafyll som används vid nedåtgående igensättningsbrytning i Zinkgruvan 

på 1200 meters djup. Arbetet syftar till att ge ökad kännedom om hur hållfastheten i pastan tilltar eller 

avtar efter att ordinarie provtagning skett efter 28 dagar.  

Jag vill rikta ett stort tack till Jouni Hansen-Haug som engagerat sig och varit stort stöd under arbetet. 

Även de personer på pastabygg som hjälp mig att nå fram till provtagningsområdena snabbt och 

smidigt. 

Jag vill även rikta en tacksam hälsning till Ronny Frimodig som länkat mig samman med Zinkgruvan 

mining AB som gett mig denna möjlighet. 

 

Filipstad den 22 maj 2017 

 

Tobias Lindholm  



2 
 

Sammanfattning 
I Zinkgruvan används idag metodiken nedåtgående pallbrytning. Metoden går ut på att malmen bryts 

i skivor med nedåtgående riktning. När brytningen är avslutad återfylls brytrummet med pasta som 

består av anrikningssand, cement och vatten. Pastakroppen kommer med fortsatt brytning att utgöra 

taket i undervarande brytningsrum.  Detta medför att pastafyllen i gruvan fått allt större krav på 

hållfasthet och utgör en viktig del i verksamheten.   

Målet med detta examensarbete är att öka förståelsen över pastans hållfasthetsutveckling hur vida 

den är avtagande eller tilltagande efter ordinarie provtagning efter 28 dagar. Prover tas ur två olika 

pastakroppar från Burkland och Nygruvan som sedan jämförs med erhållna värden från tidigare 

provtagning. 

Förutom de pastaprover som tas ur gruvan utförs även litteraturstudie med avseende på hur 

återfyllning sker i andra gruvor runt om i världen med liknande brytningsmetodik. Genom att intervjua 

sakkunniga hos Zinkgruvan ges ökad förståelse för hur produktionen löper i verksamheten. 

Med resultatet ges en vägledning om hur den cementhalt som används i pastan kan optimeras för att 

minska kostnader. 

Resultatet visar att tryckhållfastheten i pastan med åtta procent cementhalt har en tillväxt även efter 

provtagning som sker efter 28 dagar.  

 

Nyckelord: Pastafyll, UCS, Nedåtgående pallbrytning, Zinkgruvan 

 

Abstract 
The current mining method in Zinkgruvan today is underhand stoping. With this method the ore is 

mined downwards in disks. When the ore is extracted the stope is backfilled with paste which contains 

tailings, cement and water. The paste will constitute the ceiling in lower levels and are therefore vital 

for the safety and the requirements of the strength. 

The goal of this thesis is to increase knowledge about the paste’s strength after the usual tests within 

28 days. Test objects are taken from two different paste’s in Burkland and Nygruvan and compares 

with old data from the same sights. 

Besides the test objects that are taken from the mine there are also some studys on the literature with 

consideration on mine backfill in other mines using a similar mining method. By interviewing experts 

at Zinkgruvan increased knowledge is acquired about the production and the company. 

By the results an indication is given regarding the possibility of optimizing the paste containing eight 

percent cement to a lower amount in order to reduce costs. 

The results shows that the paste increases in strength after standard testing within 28 days. 

Key words: Pastefill, UCS, Underhand stoping, Zinkgruvan  
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1 Inledning 
Projektet omfattar undersökning av långtidshållfasthet av pastafyll i Zinkgruvans verksamhet. 

Zinkgruvan är ett företag lokaliserat i Örebro län som bedriver gruvverksamhet och utvinner 

basmetallerna zink, bly och koppar. Gruvan öppnades år 1857 och har under de 160 år gruvan varit 

aktiv ägts av ett antal stora bolag inom gruvindustrin. Idag är Zinkgruvan sedan år 2004 ägt av Lundin 

Mining som är verksamma på flera håll i världen. Zinkgruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva 

och produktionen är idag nere på ca 1250 meter under marknivån. Den brytningsmetod som används 

i verksamheten är känd som nedåtgående pallbrytning och innebär att malmkroppen bryts i skivor 

nedåt med en återföring av pasta som stabiliserar berget efter den utvunna malmen. (Zinkgruvan 

Mining AB, 2017)  

Metoden att fylla brytrummen med pasta är inget nytt för Zinkgruvan. Redan 2001 då man var först ut 

i Sverige med att ta vara på restprodukterna från flotationsverket som separerar de intressanta 

metallerna ur malmen. Idag är metoderna utvecklade och kraven på att pastan har tillräckligt hög 

hållfasthet är därför viktigare än någonsin.  

Nedåtgående pallbrytning går ut på att malmkroppen bryts i skivor där en pall borras underifrån och 

sedan låsshålls genom sprängning. När malmen lastats ut och passerat flotationsverket tas resterna 

om hand och tillförs cement som sedan pumpas ned i brytrummet och bildar en homogen fyllning. 

Malmfronten tas ut i pallar och fylls var för sig med en storlek av ca. sex meters spännvidd. Detta gör 

att maximalt av malmkroppen tas om hand och innehåller väldigt låga halter av gråbergsinblandning.  

Då malmen tas ut i pallar i nedåtgående riktning innebär det även att infrastrukturen inte behöver 

drivas lika långt i förväg eftersom pallarna extraheras var för sig. Jämfört med traditionell uppåtgående 

brytning där en tillfartsort måste drivas till lägsta nivån där malmen ska utvinnas för att sedan brytas 

uppåt blir tiden att driva tillfartsorter betydligt kortare (Harraz, 2014). Detta medför en jämnare 

produktionsnivå och ger bättre kännedom om malmens kemi under produktionen.  

Med metoden att bryta malmen nedåt kommer en utmaning i form av att pastan utgör taket i 

nedanstående skivas brytrum. Detta medför att arbete sker under den pasta som applicerats i tidigare 

skiva och bör därför hålla tillräckligt höga hållfasthetskrav. Möjligheterna att reglera detta kan göras 

genom olika typer av åtgärder. I Lucky Friday gruvan i Idaho USA appliceras armeringsbultar i golvet på 

skivan innan den återfylls. Här nätas även hängvägg och liggvägg innan pastafyllning (Haugh, Pakalins, 

& Caseres, 2006). Cementhalten i pastan är även avgörande för hållfastheten och bör därför vara av 

lämplig andel att pastataket klarar av att upprätthålla sin egentyngd samt de påkänningar som 

anbringas. 

I Zinkgruvan har man valt att inte använda sig av någon mekanisk förstärkning i pastan. Det är därför 

viktigt att veta specifikt vilken cementhalt som är lämplig att använda. Det ha tidigare utförts 

hållfasthetsprover på pastan som idag är applicerad nere i gruvan. För detta har likheter dragits till 

provtagning av betong då ett prov tas ur pastan efter ca sju dygn samt efter 28 dygn. Dessa resultat 

ger en bild om hur tillväxten av hållfastheten i pastan framträder. Sedan första fyllningen 2014 då 

nedåtgående igensättningsbrytning infördes, har erfarenheter erhållits och åtgärder vidtagits som 

gjort metoden att applicera pasta med förbättrade resultat. Tester har gjorts att reglera upp andelen 

cement i pastan i de brytningsrum med större spännvidder för att pastan ska klara att bära sin egen 

massa (Hansen-Haug, 2017). 
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1.2 Bakgrund 
Sedan införandet av brytningsmetoden nedåtgående pallbrytning har pastafyll blivit en viktig del av 

gruvans framdrift. Pastan kommer efter fyllning att utgöra taket i nästkommande skiva och har därför 

stor betydelse för säkerheten. Genom att undersöka vilken tryckhållfasthet pastan har i de pallar som 

är fyllda sedan tidigare ges kunskap om hur den utvecklar sig med tiden. Resultatet kommer ge 

hänvisning om hur framtida optimeringar av cementhalt och pastarecept kan förbättras.  

 

1.3 Syfte 
Projektet syftar till att öka kunskapen om vilken hållfasthet som erhålls från en pasta som under en 

längre tid varit applicerad i de brytrummen som fyllts tidigare. Med denna kunskap ges vägledning om 

hur vida denna metod att använda pastan med aktuell cementhalt är lämplig.  

 

1.4 Genomförande 
Testerna utförs med UCS-metoden. Metoden är en vedertagen metod att beräkna tryckhållfastheten 

hos berg, betong och pasta.  

Pastakropparna grävs fram med stöd av avdelningen pastabygg som är ansvariga för driften av 

pastafyllning i gruvan. Tre prover tas ur block som väljs ut från pastakropparna efter att de grävts fram. 

Ur blocken kärnborras proverna till cylindrar som sedan testas i Zinkgruvans labb. Resultatet 

presenteras i ett diagram tillsammans med de erhållna värdena från tidigare provtagningar. 

 

1.5 UCS test 
UCS är en förkortning som står för Uniaxial Compressive Strength och är översatt på svenska ett 

enaxligt komprimeringsprov. Ett prov i form av en cylinder monteras i testutrustningen och 

komprimeras till provet brister. Den högsta kraft som provet kan ta upp innan provet går i brott noteras 

via testutrustningen och räknas fram manuellt (formel 1). 

 

𝑈𝐶𝑆 =
𝑃

𝐴
 

• UCS = Uniaxial Compressive Strenght (MPa) 

• A = Cylinderns gavelarea (m2) 

• P = Kraft (MN) 

UCS tester utförs vanligen på fast berg men är även ett lämpligt mått att mäta tryckhållfastheten hos 

material som betong och pasta.  

(1) 



6 
 

 

1.6 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till två äldre pastakroppar i Zinkgruvan och testas genom UCS metoden för att få 

fram ett värde på tryckhållfastheten. Värdena som UCS proverna visar jämförs med de tidigare resultat 

som erhålls av företaget och presenteras i ett diagram över hur tryckhållfastheten förändras med tiden 

insitu. 
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2 Teori 
Att använda nedåtgående pallbrytning som metod ger en jämnare produktionstakt och ökade 

möjligheter att kontrollera metallhalter i malmen under arbetet. Genom att planera pallarna utifrån 

metallhalt kan en malmkropp med lägre metallförande malm brytas samtidigt som en annan med 

högre halter. På så vis blir det ekonomiskt ett jämnare kassaflöde för företaget. Eftersom fyllningen 

som används är restprodukt från verksamheten minskar det även belastningen på 

sedimentationsdammen som är en annars mycket kostsam del av verksamheten. (Hansen-Haug, 2017) 

 

2.1 Nedåtgående pallbrytning 
Metoden innebär att malmkroppen delas in i skivor och brytning startar vid översta skivan. Varje skiva 

är i Zinkgruvan 20 meter höga och delas ytterligare in i primär- och sekundärpallar. Pallarna tas ut om 

vartannat och har en spännvidd på ca. sex meter. Genom att dela in pallarna i primär- och 

sekundärpallar upprätthålls brytrummet av den ej ännu utvunna malmen eller den fyllda pastan.  

Malmen borras och sprängs underifrån och lastas ut genom tillfartsorten med hjälp av hjullastare. När 

malmen är utlastad monteras en pastaledning in i brytrummet och en grusbädd på 0,5 meter placeras 

på golvet i pallen. Grusbäddens syfte är att dämpa vibrationer från nästkommande sprängning och på 

så vis motverka sprickbildning i pastakroppen. Även vid borrning på nästkommande skiva tas hänsyn 

till pastakroppen och borras därför endast till säkert deformationsavstånd från pastakroppen. Att 

skydda pastan genom att installera ett lager bergmaterial på golvet används även i Lucky Friday gruvan 

i Idaho. Där placeras 0,3 meter grus ut som vibrationsupptagande bädd. Som ytterligare förstärkning 

monteras även Dyvidag-bultar med ca. en meters mellanrum i grusbädden. (Peppin, Fudge, Hartman, 

Bayer, & Devoe) 

Brytrummet försluts med en vall som består av bergmassor som tas tillvara från ortdrivning eller 

liknande. En lastmaskin med ett ändamålsriktat schaktblad trycker upp bergmassor och täpper till 

mynningen mellan vallen och taket för att rummet ska bli tätt. För att klara att hålla de krafter som 

pastan i rummet anbringar lastas ytterligare bergmassor upp mot vallen för att ge mothåll. 

Uppskattningsvis ca. 900 m3 eller 50 skopor med en Caterpillar r1700 berg går åt för att förbereda för 

fyllning. (Hansen-Haug, 2017) 

I gruvor som Lucky Friday och Stillwater som båda ligger i Nordamerika försluts brytrummen med hjälp 

av en träform istället för bergmassor. I dessa gruvor förstärks även väggarna i rummet med nät innan 

pastafyllning. (Wiliams & Brandy, I.Å) 

 

2.2 Pastafyll 
I Zinkgruvan används anrikningssand som pumpas via slurryn som skilts i flotationsanläggningen till 

pastaverket där slurryn filtreras och avvattnas. Vid brytningsrum med en storlek av sex meters 

spännvidd används åtta procent cement i pastan. Rummen fylls till fullo med åtta procent 

cementinnehåll och innehåller ingen ytterligare mekanisk förstärkning. (Hansen-Haug, 2017) 
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Diagram 1. Beräknad UCS hållfasthet hos pasta i nedåtgående igensättningsbrytning enligt Paul 

Haugs beräkningar. (Hansen-Haug, 2017) 

Beroende av vilken geologisk situation som råder bör pastan dimensioneras olika. I Zinkgruvan är 

berget hårt men sprött och en viss konvergens mellan häng- och liggvägg är behandlad i de underlag 

som används. Genom beräkningar som gjorts av Paul Haugh på University of British Colombia har 

riktlinjer för vilken UCS hållfasthet som krävs kunnat tas fram. (Diagram 1) 

     

  

 

 

 

 

För longitudella brytrum i Zinkgruvan är medelsnitts konvergensen ca fem millimeter och följer därför 

den grå linjen. För brytningsrum med sex meters spännvidd bör därför UCS hållfastheten uppnå minst 

0,60 MPa (Hansen-Haug, 2017). Underlag för dessa finns i bilaga A.  

För att pastafyll ska uppnå godtagbar hållfasthet krävs alltid en viss härdningstid. Detta är för att 

cementen i pastan ska hinna binda mellan partiklarna och är en tidsberoende process. Vilken tid som 

krävs för att pastan ska uppnå tillräckliga värden sätts efter tillväxten i pastan. I Barrick Bullfrog Mine 

som är en guldgruva i Nevada används höghållfasthets cement om +7% i pastan där arbete under 

pastakroppen utförs. Liggtiden i Barrick Bullfrog har satts till 30 dagar innan undervande brytningsrum 

kan beträdas. (Kump & Arnold, 2001) 

Erfarenheter från Lucky Friday har visat att tillförsel av grundvatten eller spolvatten i brytrummen 

under pastafyllning ger negativ verkan på pastafyllen. Därför pumpas rummen ur vid behov och 

försluts inför fyllning. (Peppin, Fudge, Hartman, Bayer, & Devoe)  
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2.3 Alternativa fyllningsmetoder 
För ca. 50 år sedan användes oftast sand och grus som fyllning men med teknikens framfart har 

alternativ öppnat nya vägar. Idag är det två olika fyllningsmaterial som dominerar inom branschen och 

är till stor del styrda av ekonomin kring materialen. Förutom pastafyll är hydraulisk fyllning ett 

alternativ som används i vissa gruvor. Hydraulisk fyllning är kortfattat en vattenburen blandning av 

solida partiklar som transporteras genom rörsystem. Först när hydraul-fyllningen når den plats som 

ska fyllas, självdräneras vattnet i blandningen bort och pumpas ut ur gruvan. Detta är en simpel metod 

att fylla brytrummen med men kommer med vissa begränsningar. Eftersom cement inte ingår som 

komponent i denna typen av fyllning är den ej lämpad för nedåtgående pallbrytning. (Backfill basics, A 

Q&A With Paul Rantala, 2007)  
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3 Metod 
Projektet har riktats in på två pastakroppar som är fyllda sedan än längre tid tillbaka för att undersöka 

hur hållfastheten utvecklas med tiden. Detta har resulterat i att Burkland P868 som är en av de första 

fyllningar som utförts under 2014 och Nygruvan S235 som är en senare fyllning har valts ut för 

granskning. Dessa två pastakroppar är båda på 1150 nivån och i olika delar av gruvan (Bild 1) 

(Zinkgruvan Mining AB, 2017) 

  

 

 

För att nå fram till pastazonerna som ska undersökas togs hjälp av avdelningen Pastabygg som är den 

enheten som arbetar heltid med beredning för rumfyllning. En hjullastare lastade ut de bergmassor 

som placerats i orten sedan tidigare och byggts upp till en vall för att försluta brytrummet under 

fyllningen. Genom god planering från Pastabygg kunde bergmassorna återanvändas till 

nästkommande pastavall som ska byggas. Uppskattningsvis lastades 900m3 berg ut från den gamla 

pastavallen ut ifrån orten.  

 

  

Bild 1. Översiktsbild Zinkgruvan (Zinkgruvan Mining AB, 2017) 
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3.1 Ordinarie provtagning 
I Zinkgruvan utförs regelbunden provtagning på pastan som använts vid återfyllning av brytrummen. 

Tre provformar fylls med pasta från den blandning som pumpas från verket ned i gruvan. Dessa prover 

förvaras i ett klimatskåp och ett av de tre proverna trycks i laboratoriet efter sju dagar. Ett protokoll 

upprättas och provet vägs och mäts in för att sedan provtryckas. De resterande två provcylindrarna 

genomgår samma procedur efter 28 dagar och protokollet registreras.   

 

 

3.2 Burkland P868 skiva 8 
Burkland P868 pastafylldes 2014-12-05 och är en av de tidigaste brytrummen sedan nedåtgående 

pallbrytning infördes i Zinkgruvan. Då P868 i Burkland pastafylldes gjordes renspolning av ledningen 

med jämna mellanrum för att undvika igensättning (Hansen-Haug, 2017). Huruvida dessa 

renspolningar har inverkat på pastafyllen är okända. Då pastafyllen framträdde tycktes den ha tenderat 

att spricka sönder i avlånga block (Bild 2).  

 

  

De block som först rasade ut från brytrummet lastades bort och ett färskt block stort nog att utvinna 

tre färska prover valdes ut. Genom att okulärt studera blocket som valdes ut för provning gjordes en 

bedömning om vilken riktning blocket hade när det lossat från den stora massan. Blocket lastades 

varsamt med hjälp av en lastmaskin med gafflar upp på en bil som transporterade blocket upp till 

marknivån för vidare beredning.  

  

Bild 2. Pastafyll Burkland P868 
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Tabell 1. Tidigare provresultat Burkland P868 skiva 8 

3.3 Tidigare UCS resultat Burkland P868 skiva 8 
Prover som tidigare utförts på pastan i Burkland P868 från skiva 8 finns att betrakta i tabell 1 nedan. 

Zinkgruvan har själva utfört UCS provtagning av pastan samt skickat två prover till Cementas 

laboratorium för provtagning. 

 

 

Provnummer P 
(kN) 

Diameter 
(mm) 

Höjd 
(mm) 

Vikt 
(g) 

Area 
(m2) 

Datum Dygn UCS 
(MPa) 

5 3,5288 100 - 2576,0 0,00785 2014-12-05 7 0,45 

6 3,3925 103 - 2869,4 0,00833 2014-12-05 7 0,41 

         

9 5,37114 104 165 2627,9 0,00849 2014-12-22 25 0,63 

10 5,5837 98 175 2819,9 0,00754 2014-12-22 25 0,73 

         

Cementa 1 4,934 103 159 2604 0,00833 2014-12-22 25 0,59 

Cementa 2 5,074 103 161 2658 0,00833 2014-12-22 25 0,61 

 

 

3.4 Nygruvan S235 skiva 7 
När brytrummet S235 i Nygruvan pastafylldes utfördes ingen renspolning av pastaledningen. Däremot 

noterades att en saltvattenlösning tagit sig in genom ett borrhål under fyllningen. Vilken volym eller 

effekt det gett åt pastafyllen är okänt. (Hansen-Haug, 2017) 

Pastavallen extraherades på samma vis som tidigare med hjälp av Pastabygg. Det som markant skilde 

pastan i Burkland från den i Nygruvan var det att pastan i Nygruvan tycktes vara homogen och stabil. 

När pastavallen grävts bort noterades ett hålrum under pastafyllen som försvårade urtag av provämne 

något. Operatören för lastmaskinen gick över till att fjärrstyra fordonet för att flytta de kvarvarande 

bergmassorna ner i den öppna pallen. Under tiden släppte ett stort block från pastataket som gick att 

använda för vidare provtagning. Blocket transporterades upp till marknivån för att beredas till 

provkroppar genom kärnborrning. 

I Nygruvan visade pastan tydliga tecken på skiktningar som troligtvis uppkommit under själva fyllningen 

(Bild 3). 
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Tabell 2. Tidigare provresultat Nygruvan S235 skiva 7 

 

 

 

3.5 Tidigare UCS resultat från Nygruvan 235 skiva 7 
Proverna är tagna och provtryckta av Zinkgruvan och resultatet finns att betrakta i tabell 2 nedan. 

 

Provnummer P 
(kN) 

Diameter 
(mm) 

Höjd 
(mm) 

Vikt 
(g) 

Area 
(m2) 

Datum Dygn UCS 
(MPa) 

4 7,3643 103 188 3080,78 0,00833 2016-08-23 7 0,88 

         

11 6,7168 100 185 3050,5 0,00785 2016-09-13 28 0,86 

22 6,7168 100 195 3082,4 0,00785 2016-09-13 28 1,38 

 

Nygruvans tidigare prover visar på snabbare tillväxt i tryckhållfastheten än de prover som tagits i Burkland. 

Pastakroppen tycks även vara stabil och visar inga tecken på deformationer.   

Bild 3. Pastafyll Nygruvan S235 med skiktningar 



14 
 

3.6 Provtagning 
Efter att objekten från pastan tagits upp från gruvan bereds dessa genom kärnborrning som utförs av 

en yrkesman. Dessa provcylindrar bereds ytterligare genom att gavlarna sågas plana. Det är viktigt att 

gaveln sågas vinkelrätt så hela cylindern ska fördela lasten i hela borrkärnan vid provtagning. Samtliga 

av de prover som tagits under detta arbete fick beredas ytterligare genom att manuellt fila ned gaveln 

på provet och kontrolleras med hjälp av en vinkelhake. När borrkärnorna slutligen justerats vägs och 

mäts de in och alla värden noterades i protokoll som finns att betrakta i bilaga 2.  

Under provtagningen var provtryckningsmaskinen inte fullt fungerande och kunde inte lagra data från 

provtryckningen. Detta medförde att värdena fick läsas av manuellt direkt från provutrustningen och 

antecknas i ett separat dokument. Värdena som utrustningen visar är trots de systematiska felen helt 

tillförlitliga. 

Borrkärnorna monterades i provtryckningsmaskinen (Bild 4) och provet startades. Maskinen sökte själv 

reda på kontaktpunkten mellan tryckplattorna och borrkärnan och började sedan belasta borrkärnan. 

 

 

 

 

 

Under provtryckningen betraktades räkneverket på maskinen som visar vilket tryck provet belastas 

med. När räkneverket börjar räkna lägre värden igen noteras det högsta uppkomna värdet i 

protokollet. 

Bild 4. Riggat prov i provtryckningsmaskinen 
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4 Resultat 

Följande avsnitt redovisar resultatet från de prover som tagits i Burkland pall P868 skiva 8 och 

Nygruvan pall S235 skiva 7 tillsammans med de tidigare erhållna resultaten från Zinkgruvan och 

Cementas laboratorium vid aktuella pastakroppar. Värdena är resultatdata från medelvärden av UCS 

hållfastheten som framgår av diagram 2. Fullständigt underlag från resultaten av aktuella provområden 

finns att betrakta i bilaga B. 

 

 

  

 

Enligt resultatet uppfyller Nygruvan redan efter sju dagar tillräckliga värden enligt underlaget som 

presenteras i diagram 1. Burkland uppnår de godtagbara värdena efter 25 dagar. Vid en liggtid på 95 

dagar visar trendlinjerna båda pastakropparna att UCS hållfastheten uppnår 1,5 MPa.   

Eftersom inga mätningar gjorts mellan den ordinarie provtagningen vid 25-28 dagar fram till de prover 

som tagits vid 886 dagar i Burkland och 266 dagar i Nygruvan är det svårt att avgöra hur hållfastheten 

tilltar. Resultatet visar en ökande trend i hållfastheten men att utgå från kurvaturen i diagrammet 

mellan provtillfällena kan ge en missvisande bild av de verkliga värdena. 
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5 Diskussion 
Resultatet visar att pastan har en tillväxt i hållfasthet även efter 28 dagar då ordinarie provtagning 

utförs. I Burkland visar resultatet att tillväxten i pastan tilltagit och uppnått mer än tillräckliga värden. 

I Nygruvan där saltvatten tagit sig in i brytrummet under fyllningen visar även detta resultat en tillväxt 

i tryckhållfasthet. Saltvattnet tycks inte ha haft någon betydande inverkan för tillväxten i den kemiska 

processen under härdningen. Det som även visar sig tydligt vid båda provtagningsområdena som 

undersökts under arbetet är att pastan har tydliga skiktningar. Dessa skiktningar kan innebära att 

pastan tenderar att separera i partier som avgränsas av skikten. För gruvans del är detta en potentiell 

förbättringsmöjlighet att reglera hur dessa skiktningar uppkommer. Pastakroppen i Burkland P868 var 

tydligt inhomogen och uppsprucken i block. Huruvida dessa deformationer beror på skiktningar i 

pastan eller bergtryck är okänd. Under denna fyllning renspolades pastaledningen och tillförde därför 

mer vatten än vad som avsetts för pastan. Vid pastafyllningen i Nygruvan S235 var pastakroppen vid 

framtagande helt homogen. Först efter bearbetning separerades ett skikt som kunde tas ut för 

provning. Nygruvan visade tydligt att skiktning förekommer även här. Till skillnad från 

tillvägagångssättet av fyllning i Burkland spolades inte ledningen med vatten under fyllningen och 

resulterade i en mer homogen pastakropp. Detta stämmer även med teorin från Lucky Friday som 

Clyde Peppin 2001 skriver om i Underground Mining Methods.  

Om uppgifterna om att dessa pastakroppar har en cementhalt på åtta procent stämmer med 

verkligheten kunde det innebära att pastan kan ges längre tid åt att härda. På så vis kan pastan uppnå 

högre värden utan ökat cementinnehåll.  

För att hindra pastan att skiktas kan en möjlig åtgärd vara att blanda i ett retarderande tillsatsmedel i 

pastan för att fördröja härdningsprocessen. Eftersom rummen är stora och fyllningen tar lång tid är 

det möjligt att pastan som ligger högst upp börjar härda under tiden pastan rinner ut i en annan del av 

rummet. Ett retarderande medel fördröjer pastans tidiga tillstyvnande men har ingen inverkan på 

hållfastheten när reaktionen väl har startat. En annan möjlig lösning som kan vara svårare att omsätta 

i praktiken kan vara att fylla rummet underifrån. Alltså att trycka in pastan i rummet och kommer på 

så vis att lyfta det vatten som tar sig in under fyllningen. För att möjliggöra detta alternativ krävs att 

flera rörledningar installeras i rummet och fylls i etapper. 

Pastan i Nygruvan visar redan efter sju dagar att den uppfyller de uppsatta målen för UCS hållfastheten 

och visar på ökad tillväxt med tiden. Därför vore det inte orimligt att utföra en provfyllning med ett 

lägre cementinnehåll för att priseffektivisera återfyllningen. Om de goda resultaten beror på pastans 

hantering under framställningen och fyllningen går inte att svara på utifrån dessa resultat.  

Genom en mer homogen pasta utan skiktningar ges bättre stabilitet hos pastan vid arbete på 

undervarande skivor och på så vis högre säkerhet. Att optimera cementhalten i pastan för att 

priseffektivisera verksamheten är betydande för framdriften och lönsamheten. Ett ytterligare steg att 

uppnå de mål som önskas med pastafyllen är även att eliminera de faktorer som påverkar den negativt. 

Eftersom pastan i Nygruvan vid framtagandet tycktes vara stabil utan synliga deformationer kan det 

anses rimlig att hållfastheten kan dimensioneras ned. Tillsammans med de goda resultaten från UCS 

provtagningen som överträffar de förväntade målen. Resultatet från Burkland visar på goda resultat 

från UCS hållfastheten men uppträder inte som en homogen pastakropp. Detta indikerar att pastan i 

Burkland bör behållas i samma utförande för att undvika ras. Vad som orsakat deformationerna i 
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Burkland kräver ytterligare utredning. Om pastan på flera pallar i Burkland uppvisar liknande 

deformationer kan det indikera på att bergtrycket är högre än det förväntade.  

Vid brytning på större djup där det omgivande bergstrycket blir allt högre är det viktigt att pastan står 

emot högre påkänningar. Vikten av att undvika svaghetszoner i pastakroppen ökar därför på större 

djup.  

Genom att dra paralleller till andra cementbaserade produkter som betong kan vissa faktorer tas i 

beaktande angående hanteringen av pastan. När ett rum fylls är det önskvärt att i största mån undvika 

stora fallhöjder som kan leda till materialseparationer.  

 

5.1 Felkällor 
Efter att provcylindrar från Burkland P868 borrats ur de block som tagits upp till marknivån möttes 

arbetet av en oväntad störning. Detta i form av att provtryckningsmaskinen för att trycka proverna inte 

ansågs funktionsduglig. Detta i kombination med att klimatskåpet hos laboratoriet inte var i drift gjorde 

att provcylindrarna fick förvaras i rumstemperatur. Proverna var lagrade i kartonger som var omsluta 

av plast under en tid av ca fyra veckor. Det är därför möjligt att fukthalten i proverna reducerats och 

kan ha påverkat hållfastheten i proverna. Borrkärnorna från Nygruvan låg även de förvarade i kartong 

under en kortare tid utan klimatskåp.  
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6 Slutsats och rekommendationer 
Slutsatsen är att pastan håller de krav som satts och är av tillräckligt hög hållfasthet. Att utföra 

pastafyllning med den nuvarande metoden fungerar och har utvecklats sedan starten 2014. Genom de 

prover som tagits efter 266 dagar respektive 886 dagar visar att hållfastheten tilltar betydligt även 

efter 28 dagar. Detta medför att utan att ändra på receptet för pastan går det att uppnå högre 

säkerhetsmarginaler genom att ge pastan längre liggtid. Efter att brytning inletts på fler olika nivåer 

kan detta ge möjlighet låta pastan härda längre än 28 dagar innan undervarande pall tas ut. Att minska 

cementhalten i pastan är därför en möjlighet.  

Med vetskapen om att pastan visar tillväxt i hållfasthet under en längre tid är ett uppslag till vidare 

studier att fylla en pall med endast sju procent cement i pastan. Detta kan då ges en längre liggtid än 

de ordinarie 28 dagar för att sedan testas ytterligare.   

Ett uppslag om att undersöka orsaken till de skiktningar som förekommer i pastan. Studera om dessa 

beror på inträngande vatten under fyllningen eller om de uppkommer av påbörjad härdning alternativt 

materialseparationer från fallet från pastaledningen. 
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Bilaga A 
 

Span 
(meter) 

 

Required 
UCS 

10 mm wall 
closure 

 

Required 
UCS 

0 mm wall 
closure 

 

Estimated value 
to use in UH 

Average 5 mm 
wall closure 

 

If wall closure is 
0 mm 
Safety 
factor 

 

 Curing 
time 

(Days) 

3 0,90 0,10 0,50 5   

6 0,80 0,40 0,60 1,5 Longitudal stopes 10 

8 0,85 0,42 0,64 1,5   

10 0,90 0,45 0,68 1,5   

12 1,00 0,50 0,75 1,5   

15 1,15 0,58 0,86 1,5 Transverse stopes 95 
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Bilaga B 
 

 Prov Diameter[mm] Area [m2] Höjd [mm] Vikt [g] Tryck [kN] UCS [MPa] Dagar  

NY S235 1 98 0,007542964 192 2468,86 15,215 2,02 266 

 2 98 0,007542964 190 2534,86 12,285 1,63 266 

 3 98 0,007542964 195 2603,69 14,944 1,98 266 

         

BU P868 4 99 0,007697687 190 2478,33 24,36 3,16 886 

 5 98 0,007542964 189 2405,53 23,183 3,07 886 

 6 99 0,007697687 189 2352,44 23,872 3,1 886 

         

NY S235 1 103 0,00833 188 3080,78 7,3643 0,88 7 

 2 100 0,00785 185 3050,5 6,7168 0,86 28 

 3 100 0,00785 185 3082,4 6,7168 1,38 28 

         

BU P868 1 100 0,00785  2576 3,5288 0,45 7 

 2 103 0,00833  2869,4 3,3925 0,41 7 

            

 2 104 0,00849 165 2627,9 5,37114 0,63 25 

 4 98 0,00754 175 2819,9 5,5837 0,73 25 

           

Cementa 5 103 0,00833 159 2604 4,934 0,59 25 

Cementa 6 103 0,00833 161 2658 5,074 0,61 25 
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Bilaga C. Karta över pallar i Nygruvan 1150 nivån. 

Bilaga C 
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Bilaga D. Karta över pallar i Burkland 1150 nivån. 

Bilaga D 

 

 

 

 

 


