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SAMMANFATTNING 

I Zinkgruvan används, där malmen är smal, längsgående brytning. Malmen klassas som smal 

då den är 3-6 meter bred. När pallarna planeras anpassas de så mycket som möjligt efter den 

geologiska tolkningen som gjorts av malmen. Sidoberget och då framförallt hängväggen skall 

helst inte gå sönder vid brytning eftersom mineralhalterna minskar med ökad 

gråbergsinblandning. 

Syftet med det här arbetet är att ge Zinkgruvan en bredare syn på sprängning och i synnerhet 

skonsam sprängning. Detta görs genom att undersöka om Zinkgruvan idag använder sig av 

skonsam sprängning, hur de kan förändra arbetet med sprängning för att göra det skonsamt 

samt utreda hur en borrplan, en laddplan samt en tändplan bör utformas för att skonsam 

sprängning ska ske.  

Vid detonering av ett sprängämne uppstår ett gastryck i borrhålet som sätter borrhålets väggar 

i rörelse. Bergmassan påverkas av det detonerande sprängämnet i tre steg, i det första steget 

krossas berget i borrhålsväggen då borrhålets volym ökar. I det andra skedet fortplantar sig en 

tryckvåg genom bergmassan, med sina respektive utbredningshastigheter, som när den når en 

fri yta reflekteras och skapar dragspänningar i berget mellan borrhålet och den fria ytan. När 

dragspänningarna överstiger bergmassans draghållfasthet går berget i brott. 

Ett lägre borrhålstryck ger mindre skador på omgivande berg, detta kan bland annat uppnås 

genom att ha frikopplade laddningar. Andra parametrar är också viktiga för skonsam 

sprängning. Hål som detonerar simultant har visat sig ge mindre skador då 

laddningskoncentrationen samtidigt är låg. Det är också viktigt att hålavstånden inte blir för 

stora, när hålen ligger nära varandra kan de samverka. Det är också viktigt att tillse att 

borrhålet är torrt, då vatten är ett utmärkt medium för transport av trycket från laddningen.  

Intervjuer har genomförts med personal på Zinkgruvan, beräkningar har gjorts efter 

datainsamling och en fallstudie har gjorts. Därefter har ett försök genomförts i en längsgående 

pall i Zinkgruvan. 

Från beräkningarna har en borrplan arbetats fram där den största förändringen blir längs 

hängväggen. Mellan varje ordinarie borrhålsrad placeras ett hål längs hängväggskonturen på 

halva ordinarie försättning. Dessa hål längs hängväggen frikopplas sedan med en slang, som 

placeras i borrhålet, av mindre dimension än hålet och laddas sedan med 

emulsionssprängämne.  

Dessa beräkningar ledde fram till ett försök av skonsam sprängning i en pall, halva pallen 

laddades med skonsam metod och andra halvan med traditionell metod enligt Zinkgruvan. 

Den sida som laddades skonsamt uppvisar mindre skador utanför planerad borrning och 

malmtolkning än den del som är laddad traditionellt. 

Resultatet av studien tyder på att Zinkgruvan idag inte jobbar på ett sätt som är förenligt med 

skonsam sprängning. Men en ny metod har arbetats fram som rekommenderas att Zinkgruvan 

fortsätter utveckla och använder sig av.  
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ABSTRACT 

The mining methods used in Zinkgruvan today are Single lift benching and Panel stoping. 

There are two main separate ore bodies, Nygruvan and Burkland. Where the ore body is 

narrow, about 3-6 meter wide the ore is mined longitudinal. The planning performed is 

adapted to the interpretation of the ore body. The surrounding rock should not break when 

blasting the ore. The Damage from blasting needs to be prevented in order to keep the dilution 

low. 

The purpose of this study is to give Zinkgruvan a new set of tools to prevent dilution when 

blasting. How can they change their blasting method in the direction of cautious blasting and 

how will this cautious blasting be performed in underground mining with vertical blastholes. 

When an explosive detonates a gas pressure builds up in the drill hole and a shockwave 

travels through the rock mass and. At first the rock closest to the drill hole will be crushed, in 

the second stage the shock wave will travel through the rock and when it reaches a free 

surface it will reflect and create tensile stress. And when the tensile stress is higher than the 

tensile strength of the rock mass it will break. 

A decrease of gas pressure in the drill hole will create less damage in the surrounding rock, 

decoupled charges can be used to decrease gas pressure in the drill hole. Holes with 

simultaneous detonation in combination with low charge concentration will also decrease 

damage in the surrounding rock. Other parameters that are important is water in the hole and 

burden and spacing between holes. 

Interviews have been performed with personnel in Zinkgruvan, and collection of data. Then 

calculations have been made from this data. Also a case study was performed, and this lead up 

to a test of suggested cautious blasting method. 

From this a new proposal for drill pattern, initiation plan and charging where the biggest 

changes was in the row next to the hanging wall where the holes will be decoupled. The 

decoupling will be made by charging a tube placed inside the drill hole. 

These calculations provided a basis for a trial blast where half of the bench was charged as 

previous in Zinkgruvan and the other half with decoupled charges. The results from this trial 

blast indicates an improvement in dilution. 

The result of the study suggests that cautious blasting is ot being used today in Zinkgruvan. 

But if using decoupled charges when blasting it can be in the future. The recommendation is 

that these decoupled charges will be created by charging bulk emulsion explosives in a tube 

placed in the drill hole.  
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TECKENFÖRKLARING 

Symbol Enhet Förklaring 

B m Försättning 

BID m Blast-Induced Damage, spränginducerade skador 

c  Bergskonstant 

c0 kg/m
3
  

D m Avstånd från laddning till en viss punkt 

d mm Borrhålsdiameter 

f % Frikopplingsgrad 

H m Hållängd 

K  Platsspecifik konstant 

l kg/m Laddningskoncentration 

L m Laddlängd 

n st Antal hålavstånd 

P MPa Borrhålstryck 

R m Avstånd från laddning till en viss punkt 

S m Hålavstånd 

s % Relativt vikt-styrkeförhållande 

T m Förladdning/avladdning 

VOD m/s Detonationshastighet 

v mm/s PPV, Peak particle velocity 

Q kg Laddning per hål 

q kg/m
3
 Specifik laddning 

α  Platsspecifik konstant 

β  Platsspecifik konstant 

γf  Expansionsfaktor 

ρ kg/m
3 

Densitet 

σc MPa Bergets tryckhållfasthet 

σt MPa Bergets draghållfasthet 

ϕh mm Borrhålsdiameter 

ϕe mm Laddningsdiameter  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Single lift benching och Panel stoping är två brytningsmetoder som används i 

Zinkgruvan. Panel stoping används i malmkroppen Burkland och Single lift benching i 

Nygruvemalmen. Vid pallbrytning delas malmen upp i brytningsblock eller brytningsrum 

utifrån vald brytningsmetod. Brytningsrummens utseende och storlek anpassas så mycket 

som det är möjligt till det som är klassat som malm. Där malmen är smal 3-6 meter, 

planeras pallarna längsgående. Sidoberget, främst hängväggen, ska helst inte gå sönder i 

samband med skjutningen vilket annars innebär att det kan bli en gråbergsinblandning 

som drar ned på malmhalterna. Orsaker till detta kan vara produktionshålens läge är 

felaktiga samt av att laddad mängd sprängmedel blir för stort i förhållande till sidobergets 

hållfasthet. Tändsättningen kan också vara en bidragande orsak. Borrhålens dimension är 

avgörande för laddningskoncentrationen, men samtidigt ger en större krondiameter oftast 

ett rakare borrhål. 

1.2 SYFTE 

Zinkgruvan önskar fördjupade kunskaper och nya idéer kring skonsam sprängning. 

Examensarbetet ska föreslå borrplan, laddplan och tändplan för en pall i smala malmer 

som innebär att skonsam spränging sker.  

 Använder sig Zinkgruvan idag av skonsam sprängning? 

 Hur kan arbetssättet förändras för att minska skadorna från sprängning? 

 Hur utformas tändplan, borrplan samt laddplan för att skonsam sprängning ska 

ske i vertikala borrhål i underjordspallar? 

1.3 GENOMFÖRANDE 

Dessa frågeställningar kommer besvaras genom att genomföra en litteraturstudie, samt att 

intervjuer genomförs med personal som arbetar med planering av och utförande av 

laddning och sprängning.  Baserat på litteratur och dokumenterade erfarenheter gällande 

skonsam sprängning kommer även beräkningar göras vilket kan leda till att ett försök kan 

genomföras. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

 TID 1.4.1

Tiden för den här studien motsvarar 30 högskolepoäng á 1,5 högskolepoäng per vecka, 

således kommer arbetet att pågå under 20 veckor. 

 OMFATTNING  1.4.2

Endast salvor där malmen definieras som smal, 3-6 meter kommer beaktas. 

Examensarbetet kommer även bara behandla produktionssalvor, pallar, och inte 

öppningssalvor eller öppningsstigar.  

Pallar som kommer behandlas är de som är längsgående, tvärgående pallar behandlas ej i 

detta arbete. Tvärgående pallar bryts med annan metod och har därför inte samma 

förutsättningar. 

Den här studien behandlar inte laddningens effekt på fragmentering av bergmassan då 

Zinkgruvan idag är nöjda med den fragmentering som blir vid sprängning, och den ligger 

närmare för fin än för grov. 

 FÖRSÖK 1.4.3

På grund av en palls livscykel som är cirka två månader från planering, 

produktionsborrning, laddning, utlastning och sedan skanning av bergrummet kommer 

under tiden för examensarbetet endast ett försök i en pall hinnas med. 
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2 TEORI 

2.1 SPRÄNGSKADOR 

Vid detonering av ett sprängämne bildas ett gastryck i borrhålet som sätter borrhålets 

väggar i rörelse utåt, och skapar höga spänningar i det omgivande berget. Initialt kommer 

en högintensiv, kortvarig stötvåg som snabbt avtar med avståndet från laddningen. Den 

fortsatta volymökningen av spränggasen skapar mer rörelse i berget och bygger upp ett 

expanderande spänningsområde. Där den fria ytan är tillräckligt nära explosionen 

kommer berget att brytas sönder. I andra riktningar kommer rörelsen att spridas vidare i 

form av markvibrationsvågor. Varje vågtyp (P-, S-, och R-vågor) sprids med sin 

specifika utbredningshastighet, c (Persson, et al., 1994).  

Berg är starkt i tryck men svagt i drag, när en spänningsvåg skapad av ett detonerande 

sprängämne fortplantar sig genom berget skapas deformationer. Bergmassan påverkas av 

det detonerande sprängämnet i tre steg (se Figur 2.1), i det första steget krossas berget i 

borrhålsväggen då borrhålets volym ökar. I det andra skedet fortplantar sig en tryckvåg 

genom bergmassan, med sina respektive utbredningshastigheter, som när den når en fri 

yta reflekteras och skapar dragspänningar i berget mellan borrhålet och den fria ytan. När 

dragspänningarna överstiger bergmassans draghållfasthet går berget i brott. I det tredje 

steget tränger den frigjorda gasen, från det detonerade sprängämnet, in i sprickorna och 

vidgar dem och om försättningen är rätt kommer berget att kastas framåt. En spricka som 

uppstått i berget kommer inte återgå till sitt ursprungliga tillstånd, en plastisk 

deformation har uppstått i bergmassan. Detta innebär att bergmassans hållfasthet har 

försämrats samt att en liten volymökning skett. Ju större intensitet i spänningsvågen ju 

större blir påfrestningen på berget, en större volymförändring och en större försämring av 

hållfastheten (Persson, et al., 1994) (Olofsson, 1990).  
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Figur 2.1 Skadeinitiering i tre steg vid detonation av sprängämne (Olofsson S. O., 1990) 

Det är viktigt att särskilja vad som är skador på berget till följd av sprängning och vad 

som är skador på berget till följd av omfördelning av spänningstillståndet i berget (Raina, 

et al., 2000) 

Omfattande försök har lett till att slutsatser om vilka åtgärder som krävs för att få en så 

liten sprickutbredning i kvarstående berg som möjligt. Sprickutbredningen beror bland 

annat på sprängämnestyp, initiering, vatten i hål, hålavstånd och kopplingsgraden. För att 

tillse att en så liten sprickutbredning som möjligt bör därför frikopplade laddningar 

användas, hålen vara torra, simultan initiering användas och inte ha för stora hålavstånd i 

salvan (Olsson, et al., 2009). 

Skadezon defineras och begränsas enligt (Svensk Byggtjänst, 2014) i olika 

bergschaktningsklasser, se Tabell 2-1, Tabell 2-2 samt Figur 2.1 

Tabell 2-1 Bergschaktningsklasser och schaktad bergkontur i förhållande till teoretisk bergkontur för 

öppen sprängning (Svensk Byggtjänst, 2014). 

Bergschaktningsklass Största tillåtna mått (a) för schaktad bergkontur i 

förhållande till teoretisk bergkontur enligt Figur 2.2 

 A Slänt/vägg B Botten 

1 0,1 m 0,3 m 

2 0,3 m 0,4 m 

3 0,6 m 0,7 m 

4 0,8 m 1,0 m 

5 Schaktad bergkontur skall ligga utanför teoretisk 

bergkontur 
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Tabell 2-2 Bergschaktningsklasser och teoretisk skadezons utbredning i förhållande till 

bergschaktningsgräns för öppen sprängning (Svensk Byggtjänst, 2014). 

Bergschaktningsklass Största tillåtna mått (b) för 

teoretisk skadezons utbredning i 

förhållande till 

bergschaktningsgräns enligt Figur 

2.2 

 A Slänt/vägg B Botten 

1 0,2 m 0,5 m 

2 0,3 m 0,7 m 

3 0,5 m 1,1 m 

4 1,1 m 1,7 m 

5 Schaktad bergkontur skall ligga 

utanför teoretisk bergkontur 

 

 

Figur 2.2 Relationen mellan bergschaktningsgräns, teoretisk bergkontur, schaktad bergkontur och 

teoretisk skadezons utbredning för öppen sprängning (Svensk Byggtjänst, 2014). 
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 SPRÄNGINDUCERAD SKADEZON 2.1.1

Den spränginducerade skadezonen definieras som den del, mätt från borrhålets axel, som 

genomgår en mätbar förändring och ökning av sprickor och som resulterar i en 

försämring av bergets hållfasthet. Det finns flera teoretiska modeller för att bedöma 

skadezonen efter en sprängning, det är många parametrar att ta hänsyn till. Bedömningen 

av spränginducerade skador har ofta simplifierats och flera viktiga parametrar har inte 

tagits hänsyn till, till exempel vatten i hålet, sprängsekvens och geometri, graden av 

inspändhet och bergets struktur (Bastante, et al., 2012). 

 PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV 2.1.2

I området nära laddningen uppstår permanenta skador vid en given kritisk 

partikelhastighet, vilken är olika för olika bergarter. Det går att uppskatta storleken på 

dragspänningarna vid en detonation genom att använda sig av peak particle velocity, 

högsta partikelhastighet, PPV. Först uppskattas PPV i närheten av laddningen, och 

utifrån det går det att uppskatta dragspänningarna i berget. Denna metod har visat sig 

framgångsrik i att förutspå skador på kvarvarande berg avseende tunnel- och 

släntstabilitet (Persson, et al., 1994). 

Spränginducerade skador har traditionellt definierats av ett PPV tröskelvärde där värden 

ovanför innebär att berget börjar fragmenteras (Bastante, et al., 2012). 

PPV enligt  (Ochterlony, et al., 2001) 

PPV=KQα/Ds
β
 Ekvation  (2.1) 

där K, α och β är platsspecifika konstanter, som för hårt berg, främst granit och gneiss 

bestämts till K=0,7 m/s, α=0,7 och β=1,5 (Bastante, et al., 2012) (Persson, et al., 1994). 

Svängningshastigheten beroende av hållängd och laddlängd (Ouchterlony, et al., 1996). 

PPV=K√
fQ

R

α

 

Ekvation  

 

(2.2) 

där 
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f=
arctan (

H
2R

)

H
2R

 

 

(2.3) 

I Sverige har en skadezonstabell använts för bedömning av skadezon från sprängning, 

den omfattar de vanligaste kontursprängämnena där laddningskoncentrationerna för 

dessa ligger till grund för skadezonen. Laddningskoncentrationen är då omräknad till en 

koncentration som är ekvivalent med Dynamex. En svaghet med den är att den bara är 

verifierad för Gurit och Prillit i 45 mm borrhål. Den säger heller inget om hålsättning 

eller tändspridning som är viktigt vid skonsam sprängning.  Denna tabell kan ses i Tabell 

2-3. Tabellens ursprung är från 70-talet då försök gjordes med Guritrör och Prillit A och 

resultaten från dessa resulterade i sambandet mellan laddningskoncentration och 

skadezon (Olsson & Ouchterlony, 2003). 

Tabell 2-3 Den svenska skadezonstabellen för bedömning av skadezonsdjup i tunnelsprängning för några 

vanligt förekommande sprängämnen, gäller för håldiameter 45-51 mm (Olsson & Ouchterlony, 2003). 

Sprängämne 

typ 
1)

 

Laddnings-

diameter 

mm 

Laddnings-

koncentration 

kg DxM/m 

Bedömt 

skadezonsdjup 
2)

 

m 

Detonex 40  0,04 (pentyl) 0,2 

Gurit A 17 0,17 0,3 

Detonex 80  0,08 (pentyl) 0,3 

Emulet 20 45 0,22 0,4 

Gurit A 22 0,3 0,5 

Kimulux 42 22 0,41 0,7
3)

 

Emulet 30 45 0,37 0,7 

Emulite 100 25 0,45 0,8 

Emulite 150 25 0,55 1 

Emulet 50 45 0,62 1,1 

Dynamex M 25 0,67 1,1 

Emulite 100 29 0,6 1,1 

Emulite 150 29 0,74 1,2 

Emulite 100 32 0,74 1,2 

Emulite 150 32 0,91 1,3 

Dynamex M 29 0,88 1,3 

Dynamex M 32 1,08 1,5 

Prillit A 45 1,23 1,6 

Emulite 150 39 1,3 1,7 

Prillit A 45 1,58 2 

Dynamex M 39 1,6 2 
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1) Likvärdiga sprängämne får användas efter att dessa inplacerats i ovanstående tabell och godkänts av 

beställaren. 

2) Mikrosprickor orsakade av sprängning och som kan ha betydelse för den färdiga tunnelns täthet bildas 

även utanför den här angivna zonen. 

3) Uppskattad med avseende på laddningskoncentrationen. 

En kombination av svängningshastigheten (2.1) och sambandet 𝑅 ≤ 𝑅𝑐 när 𝑃𝑃𝑉 ≥ 𝑃𝑃𝑉𝑐 

ger sambanden (2.4) och (2.5) som ger den brutna linjen i Figur 2.3 

Rc=1,9l  (2.4) 

För laddningskoncentrationen l<0,5 kg/m och 

Rc=0,95(l+0,5)  (2.5) 

Figur 2.3 Skadezon beroende på laddningskoncentration, linjerna är sambanden (2.4) och (2.5) och 

punkterna är plottade värden från Tabell 2-3 (Olsson & Ouchterlony, 2003). 

För en laddningskoncentration på 0,5 ≤ l ≤ 1,6 kg/m. Där laddningskoncentration är 

DxM/kg, det vill säga viktstyrkan för aktuellt sprängämne räknas om till ekvivalent med 
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referenssprängämnet Dynamex M. Ekvivalent viktstyrka DxM/kg kan beräknas med 

sambandet (Ouchterlony, et al., 2001) 

s=0,91sanfo  (2.6) 

Det finns flera brister i svängningshastighetsansatsen, bland annat ger samtidig initiering 

högre svängningshastighet men har visat sig ge mindre skador i omgivande berg. Och 

den svenska skadezonstabellen har några begränsningar, till exempel en klar definition av 

vad skada innebär. Hålstorleken för användning av tabellen är begränsad i intervallet 45-

51 mm. Kopplingsgraden saknas som en parameter, vilken har visat sig vara väldigt 

viktig för skadezonens storlek. Den tar heller inte hänsyn till vatten i borrhålet, som har 

visat sig vara ett väldigt bra kopplingsmedium för sprängverkan. I försök med Gurit med 

en diameter på 22mm i borrhål med diameter 64 mm har sprickor blivit 3-4 gånger längre 

än för samma laddning i torra hål. Och tabellen tar heller inte hänsyn till tändspridningen. 

Vidare tar den heller inte hänsyn till effekten av laddningslängd, bottenladdningens 

storlek och berget (Olsson & Ouchterlony, 2003). 

Nya sprängämnen tas inte heller med i tabellen, ett vanligt sprängämne idag är 

bulkemulsion, för en sådan med densitet på 1100-1200 kg/m
3
 och en viktstyrka på 70 % 

relativt Dynamex blir laddningskoncentrationen 1,57-1,72 kg och hamnar därmed precis 

på gränsen av vad som behandlas i skadezonstabellen. Två sätt att reducera sprängstyrkan 

hos emulsion är att gasa den till en lägre densitet samt att ladda endast en sträng. Ladda 

bara en sträng, strängemulsion, innebär att i horisontella borrhål läggs bara en sträng av 

emulsion i botten på hålet och fyller därmed inte ut hålet (Olsson & Ouchterlony, 2003). 

En ny skadezonsformel föreslås 

Rc=Rc0∙Fh∙Ft∙Fv∙Fb  (2.7) 

Där Rc0 är den okorrigerade spricklängden som tar hänsyn till kopplingsgrad, 

laddningskoncentration och detonationshastighet och är därför beroende på val av 

sprängämne. Den måste beräknas för varje enskilt sprängämne, för Gurit, Kimolux och 

Detonex finns detta. Termerna F är korrektionsfaktorer som beror på hålavstånd (Fh), 

upptändning (Ft), våta hål (Fv) och berget (Fb). Korrektionsfaktor för berget har inte en 
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färdig tillämpning, men principiellt så bör det vara enligt Figur 2.4 (Olsson & 

Ouchterlony, 2003). 

 

Figur 2.4 Illustrering av hur naturliga sprickplan i berget påverkar utbredningen av spränginducerade 

sprickor (Olsson & Ouchterlony, 2003). 
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(Bastante, et al., 2012) härledde en modell för att förutspå skadezonen från sprängning, 

där de också tar hänsyn till delar som inte tas med i svängningshastighetsansatsen, 

frikoppling, bergskonstanten c och en expansionsfaktor 

BID=0,8f
(γf-1)

√lfs/c0  (2.8) 

Där f är frikopplingsgraden, lf laddningskoncentrationen, s det relativa 

viktstyrkeförhållandet, c0 bestäms av den minsta energi som krävs för att bryta loss botten 

på borrhålet c0, normalt mellan 0,28 kg/m
3
 och 0,35 kg/m

3
, men kan variera från 0,2-0,8 

kg/m
3
, och γf gasens expansionsfaktor. 

Bergskonstanten c bestäms empiriskt genom att mäta den mängd sprängämne som krävs 

för att bryta loss en kubikmeter berg. Tester i svenska förhållanden har visat att 

bergskonstanten brukar ligga i närheten av 0,4 (Persson, et al., 1994). 

 FÖRSPRÄCKNING OCH SLÄTSPRÄNGNING 2.1.3

För att skapa en jämn kontur kan förspräckning användas, när förspräckning används 

borras konturhålen med en mindre försättning och laddas med en lägre 

laddningskoncentration. Konturhålen skjuts sedan simultant och före resterande del av 

salvan för att skapa en spricka eller svaghetszon längs den tänkte konturen så när resten 

av salvan skjuts är den fristående (Persson, et al., 1994) (Olofsson, 2013).  

I vissa fall kan även guidehål borras, hål som borras mellan de hål som är tänkta att 

laddas men förblir oladdade och har som funktion att hjälpa sprickbildningen (Olofsson, 

2013).  

När stötvågen från simultant detonerande borrhål möts, uppstår spänningar i berget och 

skapar en spricka mellan dessa borrhål. Det är viktigt att dessa hål detonerar samtidigt 

eller med så kort intervall som möjligt för att denna samverkan ska ske. Det är också 

viktigt att rätt hålavstånd och laddning hittas för platsen (Gopinath, et al., 2013). 

Till skillnad mot förspräckning skjuts konturhålen vid slätsprängning sist, både för 

slätsprängning och för förspräckning används en mindre laddning och en lägre 

försättnings/hålavståndsratio, S/B. Enligt (Persson, et al., 1994) är 0,8 normal S/B.  
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Empiriskt har det bestämts att den minsta laddningskoncentrationen man kan använda vid 

slätsprängning eller förspräckning är beroende av håldiametern och bestäms av 

funktionen 

l=90d
2
 Ekvation (2.9) 

där l är laddningskoncentrationen i kg/m och d är borrhålets diameter i meter. 

För att bästa resultat vid slätsprängning och förspräckning ska uppnås bör alla 

konturhålen initieras simultant för att samverkan mellan hålen ska uppstå. Men för att för 

stora vibrationer inte ska uppstå bör ett antal konturhål delas in i olika 

fördröjningar(Persson et al., 1994). 

I ett försök med olika brytningssekvenser för ett bergrum som ska användas till ett 

vattenkraftverk har skonsam sprängning används i form av olika typer av 

kontursprängning, som förspräckning och slätsprängning. En pilottunnel har drivits 

överst och sedan har pallar skjutits ut i etapper nedåt där olika sekvenser använts, Figur 

2.5. Dels har slätsprängning använts, då skjuts huvudladdnigen i mitten och en del berg 

mot väggarna sparas som skydd och skjuts sedan sist. Två typer av förspräckning har 

använts. En där salvan kan ses som helt inspänt, och en som ges en fri yta då ett dike 

sprängs ut i mitten. Vidare kommer de fram till att förspräckning då ett dike sprängts och 

en fri yta uppstått ger bättre resultat. Även den först nämnda metoden med förspräckning 

ger goda resultat då in-situspänningarna inte överstiger 10-12 MPa, när spänningarna blir 

för höga spricker inte berget som önskat längs konturhålen och ett tillfredställande 

resultat uppnås då inte (Lu, et al., 2012). 

 

Figur 2.5 Brytningssekvens i bergrum där förspräckning använts. Till vänster, slätsprängning, i mitten 

förspräckning utan att ett dike i mitten brutits ut och till höger förspräckning med diket brutet i mitten (Lu, 

et al., 2012). 
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Genom numerisk analys och simulering har en jämförelse mellan skadorna inducerade av 

förspräckning respektive slätsprängning gjorts. Simuleringen visar att skadorna 

inducerade i det kvarvarande berget vid förspräckning främst kommer från konturraden. 

Den spricka som bildas vid förspräckningen verkar, enligt simulering, lyckas hålla 

skadorna från produktionshålen på en låg nivå. Vid simulering av slätsprängning uppstår 

istället de största skadorna på kvarstående berg då produktionshålen detonerar. Själva 

konturraden ger vid slätsprängning mindre skador än vid förspräckning. Vid 

slätsprängning är det de ackumulerade sprickorna från produktionshål och konturhål som 

bidrar till skadezonen. Detta på grund av att konturhålen detonerar efter produktionshålen 

vid slätsprängning. Vid förspräckning detonerar istället konturhålen först och skapar ett 

sprickplan och en fri yta för stötvågen att reflektera emot och därför skadas kvarvarande 

berg mindre av produktionshålen. Det visar sig istället att när skadorna från endast 

konturhålen jämförs mellan de olika metoderna så är slätsprängningen skonsammare än 

förspräckning. Därför är det vid slätsprängning viktigt att ta hänsyn till 

produktionshålens läge så att skadorna från dessa inte når för långt in i det kvarvarande 

berget. Därför är också avståndet mellan produktionshålen kritiskt. Om det 

dimensionerade avståndet mellan produktionshål och konturhål är längre än det kritiska 

kan skadorna kontrolleras(Hu, Lu, Chen, Yan, & Yang, 2014). 

 FRIKOPPLING OCH BORRHÅLSTRYCK 2.1.4

När en laddning fyller upp ett helt hål är det fullt kopplat. Om det istället laddas så att det 

bildas en luftspalt mellan laddningen och borrhålets vägg kommer trycket i borrhålet vid 

detonation att bli lägre, detta innebär att hålet är frikopplat. Med frikopplade laddningar 

skapas lägre borrhålstryck vilket leder till en lägre lossbrytningsförmåga som i sin tur 

leder till mindre sprickutbredning (Olsson, et al., 2008). 

Kopplingsgraden är viktig för resultatet av skonsam sprängning, en Guritladdning med 

22 mm diameter placerades i ett borrhål med 51 mm diameter och gav då ca 25-40 cm 

långa sprickor. Samma laddning i ett borrhål med 64 mm diameter gav istället sprickor 

som var 15-25 cm långa. Samma guritladdning i ett borrhål på 24 mm gav istället minst 

90-100 cm långa sprickor i ett väldigt komplicerat mönster. Skadezonen innehöll både 

radiella sprickor från borrhålet samt andra srpickor som både börjar och slutar inne i 

berget (Olsson, et al., 2008). 
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Borrhålstrycket vid frikopplade laddningar kan beräknas 

Pb=1,25×10
-4

ρ(VOD)
2 (

ϕ
e

ϕ
h

)

2,6

  
 

 (2.10) 

där ρ är sprängämnets densitet och VOD dess detonationshastighet, och f = (ϕe/ϕh) är 

frikopplingsgraden (Gopinath, et al., 2013). 

Då frikopplade hål är vattenfyllda blir sprickutbredningen betydligt större, resultatet blir 

även sämre än för hål som detonerar med spridning. Skadezonen kan bli så mycket större 

som 2-4 gånger då de frikopplade hålen är våta jämfört med om de vore torra (Olsson, et 

al., 2008). 

Hålavstånd i förspräckningsraden kan beräknas med det frikopplade borrhålstrycket och 

bergets dragspänning som parametrar 

S≤ϕ
h

P+σt

σt

 
 

(2.11) 

Där S är hålavståndet (Gopinath, et al., 2013). 

(Gopinath, et al., 2013) har sammanställt en tabell, Tabell 2-4, för förhållanden mellan 

håldiameter, hålavstånd och laddningskoncentration för förspräckning. 

Tabell 2-4 Sammanställning över olika håldiametrars inverkan på hålavstånd och laddningskoncentration 

i förspräckning, rekommenderade av olika författare (Gopinath, et al., 2013). 

Författare Håldiameter 

 (mm) 

Hålavstånd 

 (m) 

Laddkoncentration 

(kg/m) 

Gustafsson 64 0,6-0,8 0,46 

Persson 80 0,6-0,8 0,57 

Sandvik co. 102 0,8-1,1 0,90 

Atlas powder co. 102 0,9-1,2 0,89 

Blaster hand book 102 0,6-1,2 0,38-1,12 

Hagan 115 1,2 1,10 

Berget som finns inom avståndet från hängväggen, förspräckning- eller 

slätsprängningsraden måste brytas loss av intilliggande rad, en buffertrad, avståndet är en 

funktion av försättningen och kan beräknas enligt följande (Gopinath, et al., 2013) 
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Hänsyn måste tas till hålen, inte bara i konturen, utan även de närliggande hålen så att 

effekten av dem och deras skadezon inte når utanför konturhålens (Persson, et al., 1994). 

Avstånd mellan förspräckningsrad och buffertraden 

Bp=(0,4-0,5)B  (2.12) 

Och avståndet mellan buffertraden och produktionsraden 

Bb=(0,75-1,0)B  (2.13) 

Där (0,4-0,5) och (0,75-1,0) beskriver ett intervall (Bastante, et al., 2012). 
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2.2 INITIERING 

Elektroniska tändare är mycket flexibla då varje tändare kan ges en individuell 

fördröjning. Detta innebär att det är möjligt att exakt bestämma då varje hål i salvan ska 

detonera. Detta innebär också att tändplanen kan göras när som helst under 

laddningsarbetet, långt i förväg eller precis innan salvan ska skjutas (Olofsson, 2013). 

Tester har visat att hål som detonerar ensamma ger större skador på omgivande berg än 

vad hål som detonerar simultant ger. Spricklängden ökar med längre fördörjning mellan 

detonationer. Tider redan över 1 ms ger sprickutbredning som mer liknar den från hål 

som detonerar ensamt (Ouchterlony, 1997). 

Detta bekräftas också genom tester där olika laddningskoncentration och spridning i 

initiering använts för att skjuta vertikala hål. Testerna visar att simultan initering i 

kombination med låga laddningskoncentrationer ger liten sprickutbredning i kvarstående 

berg. Där simulerad tändspridning använts, var resultatet också sämre. Berget var 

betydligt mer uppsprucket samt att det förekom utkastade laddningar och odetonerade hål 

(Olsson, et al., 2008). 

Där normala förhållanden för skonsam kontursprängning råder, då 

laddningskoncentrationen l<0,5 kg/m kopplingsgraden f<0,5 och S/B<1 kan simultan 

initiering med elektroniska tändare ge hälften den skadezon som pyrotekniska tändare av 

Nonel-typ ger. När S/B>2 samverkar inte längre laddningarna, inte ens då simultan 

upptändning används och detonationerna kommer då bete sig som enskilt detonerad 

laddning (Olsson, et al., 2008). 

”Simultan upptändning med elektroniksprängkapslar ger vid skonsam sprängning med 

normal laddningskoncentration (q<0,6 kgDxM/m, det vill säga sprängämnets 

sprängstyrka måste uttryckas i ekvivalent mängd av referenssprängämnet Dynamex M), 

normal håldiameter (45-64 mm) och normalt hålavstånd (S/B < 1) en skadedämpande 

effekt jämfört med nonel-upptändning. För större laddningskoncentrationer och 

kopplingsgrader verkar den simultana upptändningen förstärka sprängskadorna (Olsson, 

et al., 2008).”  

För att ha kontroll över vibrationer i samband med slätsprängning eller förspräckning då 

många hål detonerar simultant bör raden delas upp och 17 ms användas mellan 
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upptändning av delarna i förspräckning- eller slätsprängningsraden (Marklund, et al., 

2007) (Gopinath, et al., 2013). 

2.3 EFFEKTER AV GEOMETRIN 

Närheten till en fri yta är avgörande för hur en sprängladdning kan bryta sönder berg, 

utan närliggande ytor skadas bara berget runt laddningen, men ingen riktig fragmentering 

sker. En laddning för en kratersprängning, då det bara finns en fri yta, kan vara så stor 

som 2 till 20 gånger större än den för en palladdning med flera fria ytor (Persson, et al., 

1994). 

Mickrosprickor kan finnas naturligt i berget då berg är en blandning av olika mineral 

med olika styrka och kornstorlekar som cementerats ihop under väldigt lång tid. Under 

påfrestning växer dessa sprickor (Persson, et al., 1994) 

Naturligt förekommande sprickor och sprickgrupper och deras orientering påverkar 

utbredningen av sprickor som uppstår vid en detonation av sprängämne. Då sprickorna är 

vinkelräta mot bergväggen kan de spränginducerade sprickorna förlängas. Om sprickorna 

har en vinkel mindre än nittio grader från bergväggen stoppas de spränginducerade 

sprickorna upp av de naturligt förekommande sprickplanen. Samma princip gäller då de 

naturliga sprickplanen är parallella med bergväggen. Bergets strukturer är väldigt viktiga 

för spricklängden, då sprängning sker parallellt med bergets foliation kan spricklängden 

fördubblas (Olsson, et al., 2008). 

2.4 BORRHÅLLSAVVIKELSE 

Borrhålets läge och noggrannhet kommer påverka fragmenteringen av bergsmassan, då 

borrhålets läge i förhållande till andra borrhål avgör spridningen av sprängämne i pallen. 

Om borrhålets läge avviker kan extra arbete uppstå, till exempel skuthantering om 

fragmenteringen blir för grov. Dessutom kan borrhålsavvikelse i konturen mellan malm 

och gråberg bidra till gråbergsinblandning eller förlorad malm beroende på avvikelsen. 

Också här uppstår extra arbete, mer lastning och uppfodring krävs vid 

gråbergsinblandning och då malm blivit kvar uppstår extra arbete för att bryta den (Liu, 

2010). 

Tre parameterar är avgörande för borrhålets läge, påhuggsfel, borrhålsavvikelse och 

uppställningsfel. Påhuggsfel beror på att borrkronan halkar vid påhugget eller att 
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borriggen har en felaktig position. Borrhålsavvikelse är den faktiska avvikelse borrhålet 

får under själva borrningen och uppställningsfel beror på borrstången och borraggregatets 

läge, fel här innebär att borrhålets slutläge blir ett annat än det planerade (Liu, 2010). 

En studie gjord vid flera kanadensiska gruvor som bryter malm med skivpallbrytning har 

visat att cirka 60% av borrhålsavvikelse beror på fel uppställning av riggen och cirka 

40% av borrhålsavvikelsen beror på faktisk avvikelse i själva borrhålet (Liu, 2010). 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR  

3.1 BERGETS EGENSKAPER 

Zinkgruvan består av flera malmkroppar, de två stora kropparna är Nygruvan och 

Burkland, dessa två malmkroppar är belägna nästan vinkelrätt mot varandra. Berget i 

Nygruvan är i stort sett väldigt kompentent, hängväggen är kompetent medan det finns en 

svaghetszon i liggväggen som annars har väldigt god styrka. Burkland har liknande 

egenskaper, men det finns områden med mineraler som gör att lokala svaghetszoner kan 

förekomma. I Tabell 3-1 och Tabell 3-2 kan klassificering av berget ses. (Zinkgruvan 

Mining AB, 2008) 

Tabell 3-1 Generella densiteter för berg och malm i Zinkgruvan. 

Bergklass Densitet  

ρ (t/m
3
) 

Zinkmalm 3,0 

Kopparamalm 2,85 

Sidoberg 2,7 

Tabell 3-2 Resultat från laboratorietest utförda på bergprover samlade under 2004-2005. Värden är 

medelvärden med angiven standardavvikelse (Sjöberg, 2005). 

Plats 

(Borrhål) 

Bergart Antal 

test 

Ρ 

(kg/m
3
) 

σc  

(MPa) 

E  

(GPa) 

υ σt 

(MPa) 

Nygruvan 

(H-1) 

Leptit (Zn 

liggvägg) 

3 2770±30 129±16 71±13 0,30±0,06 15±3 

Burkland 

(H-2) 

Kvarts-feltspar 

leptit 

3 2780±40 163±32 70±10 0,29±0,09 15±3 

Burkland 

(H-3) 

Kvarts-feltspar 

leptit 

3 2660±20 302±32 73±4 0,36±0,03 16±3 

Burkland 

(H-7) 

Kopparmalm 2 2920±0 166±0 65±12 0,36±0,04 11±1 

Burkland 

(H-8) 

Leptit (Zn 

hängvägg) 

2 2775±200 219±83 81±4 0,36±0,07 13±5 

Ekvation (3.1) - (3.3) beskriver spänningstillståndet i Zinkgruvan (Sjöberg, 2005). 

σH=0,068z  (3.1) 

σh=0,047z  (3.2) 
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σv=0,028z  (3.3) 

Där den maximala horisontella spänningen, σH, har orienteringen Ö-V (90
o
) och den 

minsta horisontella spänningen, σh, är orienterad N-S (0
o
). Den vertikala spänningen, σv. 

Och z är djupet räknat från marknivån (Sjöberg, 2005). 

3.2 BORRNING 

I Zinkgruvan används borriggar av Simba-typ med möjlighet att i dagsläget använda 

borrkronor med diametern 76 mm, 89 mm samt 95 mm, därför kommer bara dessa tas i 

beaktning. 

Borrningen planeras utifrån förutbestämda försättningar och hålavstånd, Tabell 3-3, samt 

anpassas utifrån dessa parametrar till malmkroppens geometri. Ett tvärsnitt av en typisk 

borrplan kan ses i Figur 3.1. Antalet rader som skjuts i varje salva anpassas till 

malmkroppens geometri samt hur stort svällutrymme malmen har att tillgå. Fullständiga 

instruktioner kan ses i Bilaga 1. 

Tabell 3-3 Planering av produktionsborrning enligt dessa bestämda mått. 

Borrigg Ba102 Ba107 Ba109 

Krondiameter 95 89 76 

Max försättning 2,7 2,5 2,0 

Max spetsavstånd i produktionsrad 3,5 3,0 2,5 
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Figur 3.1 Tvärsnitt från en borrhålsrad i en typisk borrplan i en smal malm. Vinkeln anpassas till 

malmkroppens stupning. 

3.3 BORRIGGAR 

De borriggar som används till borrning av produktionssalvor är av Simba typ, en Simba 

M6 ITH med borrhammaren placerad i hålet, en Simba M4C och en Simba ME7C båda 

dessa är utrustade med topphammare. Varje rigg har en beteckning och dessutom en 

krondiameter som den opererar med, detta kan ses i Tabell 3-4. 

Tabell 3-4 Beskrivning av vilka borriggar som finns samt beteckning och krondiameter med vilken varje 

rigg opererar. 

Borrigg Beteckning Krondiameter  

(mm) 

Simba M6 ITH Ba102 95 

Simba M4C Ba107 89 

Simba ME7C Ba109 76 
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3.4 LADDNING 

Sprängämnet som används är Subtek
TM

 Velcro och dess specifikationer kan ses i Tabell 

3-5 och i Bilaga 1. Sprängämnet är ett primerkänsligt pumpbart 

bulkemulsionssprängämne, det tillverkas på arbetsplatsen av en pumpenhet 

tillhandahållen av Orica Mining Services. Pumpenheten blandar matris och känsliggörare 

och slutprodukten pumpas sedan direkt ner i borrhålet. Densiteten på sprängämnet kan 

varieras beroende på bergart och borrplaner. 

Tabell 3-5 Specifikationer för Subtek
TM

 Velcro sprängämne som används vid pallskjutning i Zinkgruvan. 

Fullständigt produktdatablad i bilaga 2. 

Subtek
TM

 Velcro  

Densitet (g/cm
3
) 1,0 (0,8-1,3) 

Detonationshastighet (m/s) 3000-5000 

Relativ viktstyrka(ANFO) (%) 86 

I Zinkgruvan används två laddtruckar LT12 och LT15, för laddning av 

produktionssalvor, även kallade för pallar, dessa levereras av Orica och har förinställda 

laddningsprogram. Dessa laddningsprogram innebär att sprängämnet anpassas för 

ändamålet. I dagsläget används 4 förinställningar på laddtrucken för gasning av 

sprängämnet, förinställningar heter Ned 1, Ned 2, Ned 3 och Upp och dessa beskrivs i 

Tabell 3-6. 

Tabell 3-6 Förinställningar på laddtrucken för gasning av sprängämnet. 

Inställning LT12, Densitet 

(g/cm
3
) 

LT15, Densitet 

(g/cm
3
) 

Ned 1 1,10 1,10 

Ned 2 0,95 0,95 

Ned 3 0,85 0,85 

Upp 1,10 1,10 

Typisk avladdning sker enligt Figur 3.2, avladdning sker då flera hål ligger för nära 

varandra (ca 2,5 m), som förladdning används normalt inget annat än luft. 
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Figur 3.2 Toppvy över typiskt avladdningsmönster, där F betecknar hål som är fulla och T betecknar hål 

med en större förladdning/avladdning. Linjen markerar hålen med större laddning som bildar ett 

sicksackmönster. 

Ett tvärsnitt med markerade avladdningar kan ses i Figur 3.3, i nästa rad hamnar istället 

avladdningen/förladdningen i det tredje hålet från hängväggen. 
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Figur 3.3 Tvärsnitt av en rad i en borr/laddplan där avladdningarna/förladdningarna är markerade. I det 

här fallet ett undantag med fem hål för att anpassas efter malmgeometrin. 

3.5 TÄNDSYSTEM 

Vid upptändning av pallar används elektroniska tändare av modell i-kon
TM

. 

Fördröjningstider som oftast används vi skjutning av smala pallar med fyra hål i varje rad 

är 40 ms och 70 ms i raden och 100 ms mellan rader, typskiss kan ses i Figur 3.4. 

Tändplanerna görs av palladdarna och tiderna som används bygger på erfarenhet sedan 

Nonel användes och tider från SL-block (109 ms, 67 ms, 42 ms) men har förenklats till 

jämna siffror för att lättare kunna kontrollera satt tändplan.   
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Figur 3.4 Typisk tändplan som används vid skjutning av smala malmkroppar i Zinkgruvan. 
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4 METOD 

En analys av borrplaner, laddplaner och tändplaner i avsnitt 3 har gjorts och utifrån detta 

görs beräkningar och nya förslag tas fram. Detta görs genom en jämförelse av olika 

sprängämnen och deras påverkan på berget. Samtidigt tas en metod fram för att skapa 

frikopplade laddningar i vertikala borrhål. Flera sprängämnen har studerats, både 

paketerade sprängämnen och bulksprängämnen. Till detta tillkommer insamling av data, 

vibrationsmätningar och information från intervjuer. 

4.1 VIBRATIONSMÄTNINGAR 

ÅF har på beställning av Zinkgruvan genomfört vibrationsmätningar på markytan i 

gruvans närhet för att kontrollera vibrationsinducerade skador på omgivande byggnader. 

Dessa mätningar har utförts vid två tillfällen, 2011 och senast 2013. Dessa data har 

studerats i syfte att använda i PPV-modellen, värden har använts och kopplats till 

pallskjutningar i gruvan. Avståndet från detonationen till platsen där vibrationen 

uppmätts har mätts med hjälp av gruvplaneringsverktyget Microstation. Information om 

vilka pallar som skjutits vid vilken tidpunkt och motsvarande vibration har hämtats från 

(Hässel, 2012) och (Hässel, 2014). Information om detonerade laddningar har hämtats 

från gamla laddplaner och tändplaner. 

Vibrationsmätningar genomförs även under jord av Zinkgruvan, detta genomförs med 

geofoner på olika platser i gruvan. Geofonerna används i första hand för att bevaka 

seismiska händelser, vibrationsdata har hämtats från pallskjutningar och data från största 

detonerade laddning från gamla laddplaner och tändplaner. Avstånd från skjuten pall till 

geofonens läge har beräknats med hjälp av MicroStation. Dessa data finns presenterade i 

Bilaga 3 och har använts för att beräkna de platsspecifika konstanterna K, α och β. 

För att göra jämförelse mellan skadorna som uppstår vid detonering har dessa använts för 

beräkning av skadezon för olika laddningar. Även (2.8) har använts för att bekräfta 

skillnadnerna mellan olika sprängämnen, laddningar och deras effekt på omgivande berg. 

4.2 INTERVJUER 

Intervjuer och diskussioner har genomförts med personal i Zinkgruvan för att skapa en 

tydlig bild om hur arbete med borrning och sprängning utförs, samt för att se om det 
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finns en tanke kring skonsamhet i arbetet kring sprängning. Underlag till dessa har 

jobbats fram med teorin som bakgrund och dessa underlag kan ses i Bilaga 4. 

4.3 BERÄKNINGAR 

Beräkningar har genomförts för tre olika fall, kallade fall I, fall II och fall III. 

Påverkansschema har gjorts för varje förslag, detta för att se hur de olika delarna i 

produktionscykeln påverkas. 

 FALL I 4.3.1

Utifrån borrplan enligt avsnitt 3 föreslås förändringar som innebär att en ny laddplan och 

en ny tändplan föreslås. 

 FALL II 4.3.2

En ny laddning längs hängväggen föreslås. Olika sprängämnen har jämförts, samt olika 

metoder för att skapa en frikopplad laddning. För att skapa en frikopplad laddning, laddas 

emulsion i slang från Extena med innerdiameter 55,4 mm. Ytterligare dimensioner och 

detaljer enligt produktdatablad som finns i Bilaga 6. Diametern är också satt utifrån 

rekommendationer från Orica. Utifrån en laddlängd på ca 23 meter nås kritisk diameter 

där risken för dödpressning av sprängämnet ökar, Orica rekommenderar att laddning då 

sker med en laddningsdiameter på minst 55 mm, och då bör densiteten på sprängämne 

inte överskrida 0,9 g/cm
3
 (Östlind, 2015). 

Upptändning av salvan kommer ske enligt avsnitt 3 och erfarenhetsmässigt från 

Zinkgruvan. 

Beräkning av försättning mellan hålen närmast hängväggen har beräknats enligt ekvation  

(2.10) och (2.11) baserat på data från Tabell 3-5 och Tabell 3-2 och sammanställts i en 

Tabell 5-1. Beräkning har genomförts för ett kontursprängämne samt för emulsion laddad 

i sprängrör. I övrigt skjuts pallen enligt avsnitt 4.3.1. 

 FALL III 4.3.3

Hålavstånd i detta fall beräknas enligt ekvationerna  (2.10) - (2.13) med data från Tabell 

3-5 och Tabell 3-2. Frikopplad laddning skapas i detta fall genom laddning av emulsion, 

Subtek Velcro, i rör med innerdiameter 44 mm, ytterligare dimensioner och detaljer i 

Bilaga 7. Flera sprängämnen har undersöks, beräkningar för dessa kan ses i Bilaga 9. 
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4.4 FÖRSÖK 

Ett försök har planerats och förutsättningarna för det har studerats. En analys av resultatet 

har gjorts. 

4.5 FALLSTUDIE 

En intervju och en diskussion genomfördes med Kent Hedin, produktionschef vid 

Bolidens gruva i Garpenberg där även ett besök gjordes. Underlag till intervjun och 

diskussionen kan ses i Bilaga 4. Underlaget arbetades fram med teorin som bakgrund 

samt arbetsmetoder i Zinkgruvan.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Specifik laddning har beräknats utifrån planerad volym berg som ska skjutas och 

planerad laddplan. Gråbergsinblandningen mäts i planerad mängd berg mot uttagen 

mängd berg. Planerad mängd berg som skjuts mäts med hjälp av MicroStation, där arean 

från ett antal former från tänkt pall tas ut och ett medelvärde beräknas. Pallens längd ger 

sedan planerad volym och en CMS-skanning ger uttagen volym. För dessa beräkningar 

har styrdokument från Zinkgruvan använts samt gamla laddplaner. 

 

Figur 5.1 Specifik laddning i Zinkgruvan, kg/m
3
. Beräknad utifrån planerad laddning mot planerad volym 

berg i en pall/stop. Gråbergsinblandningen för respektive pall i procent. 

Specifik laddning verkar variera kraftigt och bör kontrolleras och användas som ett 

mätvärde för laddning. Detta för att se till att laddning ligger på en jämn nivå och att 

överladdningar och eventuella underladdningar inte sker. Variation i specifik laddning 

borde ge effekter på fragmenteringen. Detta kan vara bra även då något gått snett och 

uppföljning behöver göras. Däremot verkar den inte ha någon större koppling till 

gråbergsinblandningen, i alla fall inte för de pallar som undersökts. 
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5.2 VIBRATIONSMÄTNINGAR 

 

Figur 5.2 Vibrationshastigheten plottad mot scaled distance. 

I Figur 5.2 har vibrationshastigheten plottats mot scaled distance, 
D

√Q
, i logaritmisk skala, 

trendlinjen ger sedan K=1548 och α=1,97. Dessa värden är från mätningar gjorda under 

jord med geofoner i samband med pallskjutningar. 

5.3 INTERVJUER 

En sammanfattning av intervjuerna finns presenterade i detta avsnitt och en mer komplett 

återgivelse av intervjuerna finns i Bilaga 5 

 PALLADDARE 5.3.1

De fyra palladdarna har mellan ett och ett halvt och åtta års erfarenhet av sina arbeten. En 

kortare sammanställning och de viktigaste delarna av de genomförde intervjuerna kan 

läsas här och en mer komplett sammanställning finns i Bilaga 5 

y = 1548,5x-1,974 
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Densitetstest på sprängämnet genomförs då något går fel och osäkerhet på emulsionens 

kvalité uppstår. Laddarna menar att det är ett test som är svårt att utföra, testet går till så 

att en liter emulsion mäts upp och sedan vägs. Svårigheterna ska alltså vara att det är 

svårt att fylla måttet på ett tillfredställande sätt. 

Om skonsam sprängning skall vara målet bör nog densiteten på sprängämnet testas 

regelbundet, som ett steg i att öka noggrannheten i sprängningen överlag och säkra 

kvalitén. Vilket också är viktigt då gränsen för dödpressning närmas och dålig 

noggrannhet skulle kunna leda till dolor. 

De förinställningar som används är Upp på all uppåtriktad laddning och Ned 1, som har 

samma inställning som Upp, vid laddning i korta borrhål. Ned 2 är standardinställningen 

som används vid den mesta laddningen och endast då det är långa laddlängder, över ca 

25 meter, används inställningen Ned 3. Den inställningen, som har den lägsta densiteten 

på emulsionen används ibland också vid laddning av hängväggshålen. Laddarna påpekar 

att det blir en viss osäkerhet i bytet mellan de olika inställningarna, då sprängämne ligger 

kvar i slangen och slangens längd kan variera mycket på grund av slitage och brott. Detta 

innebär att man inte kan veta exakt när sprängämnet byter egenskaper. 

Laddarna försöker undvika att salvor står laddade länge utan att de skjuts. De försöker 

alltså sörja för att när en salva är laddad ska den också kunna skjutas. 

Laddarna upplever ofta problem med rinnande vatten vid laddning i uppåtriktade hål, 

men även att vatten står kvar i hål som inte är genomborrade till nivån under. 

Avladdningarna följs inte alltid helt, till viss del ändrar laddarna själva dessa. Laddarna 

vill gärna ha fulla hål i sina starthål som de beskriver vara de två hålen i mitten av raden. 

Detta gäller oftast i smala malmkroppar där pallen endast är en ortbredd och fyra hål 

borras och laddas i varje rad. Ibland ändras också avladdningarna då hål inte går att 

ladda, Detta kan bero på att ett hål är tätt och det inte går att komma ner med 

laddslangen. Då kan en avladdning flyttas till ett annat hål eller ett avladdat hål laddas 

mer för att kompensera för ett hål som delvis blev oladdat. 

Laddarna planerar tändplanerna, de använder då tider som tidigare använts då SL-block 

var i bruk. 109 ms mellan raderna och 42 ms och 67 ms i raden. Det händer även att 40 
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ms och 70 ms sekunder används i raden för att det är lättare att överblicka tändplanen och 

se om något blivit fel. Fördröjningen mellan raderna är ibland också 150 ms. Tändplaner 

anpassas till hur laddning och borrning har utförts. 

Laddarna har viss erfarenhet av att ladda med patronerat sprängämne. Främst då det av 

någon anledning inte går att använda emulsion, till exempel då det är för sprickrikt runt 

hålet och emulsion rinner ut i dessa sprickor. Ett annat exempel kan vara då emulsionen 

tar slut och det endast är något enstaka hål kvar att ladda kan det vara enklare att ladda 

dessa hål med patronerade sprängämnen. 

Palladdarna är rädda för att ”skjuta fast” och menar att detta förekommer oftare i smala 

malmkroppar än de bredare pallar som skjuts i andra delar av gruvan. De resonerar gärna 

”Hellre för mycket än för lite sprängämne” 

Attityden att salvorna ska gå ut till vilket pris som helst påverkar helt klart resultatet av 

skjutning, då salvan har gått ut har man ryggen fri. Laddarna saknar ibland kopplingen 

och ett helhetstänk från borrning till tändplan, ibland upplever de att de fått borr- och 

laddplaner som de inte vetat hur de ska tändsätta. 

 BORRIGGSOPERATÖRER 5.3.2

Borriggsoperatörerna har mellan några månaders och tjugo års erfarenhet av sina arbeten. 

En kortare sammanställning och de viktigaste delarna av de genomförde intervjuerna kan 

läsas här och en mer komplett sammanställning finns i Bilaga 5 

Borrplaner följs i den mån det går, endast då något oförutsett inträffar gås dessa ifrån. 

Något oförutsett kan vara att hålet inte går att borra för att riggen inte får plats i orten och 

samtidigt borra hålet som det är planerat. Det kan också vara så att borrstänger går av och 

fastnar i hålet. 

Den vanliga åtgärden då hål inte går att borra som planerat är att hål sticks, detta innebär 

att påhugget får ett nytt läge men det teoretiska slutläget på hålet kommer vara det 

samma. Detta görs då det inte går att borra enligt plan, oftast för att riggen inte får plats i 

orten. Ändringar som görs rapporteras sällan tillbaka, ibland markeras flyttade hål för att 

de ska vara enkelt för laddare att hitta dem. 
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Om tillbakarapportering ökas skulle arbetet blir lättare för de som kommer efter 

borriggsoperatörerna, till exempel skulle det innebära att laddarna lättare hittar de hål 

som ska laddas. 

Operatörena har olika syn hur mycket deras jobb påverkar resultatet, vissa är väldigt 

medvetna medan andra inte verkar fundera kring det alls. 

Vissa upplever att det är bristande kommunikation mellan skiften, och att detta skulle 

avhjälpas genom att ha skiftbyte under jord. Flera tycker det är ett problem att så många 

olika operatörer jobbar på samma pall, framförallt upplevs problemet då öppningar 

borras.  

Normalt är att de flesta operatörerna borrar med automatik och frångår bara detta då det 

av någon anledning krånglar. Någon operatör går ifrån för att styra påhugget själva för att 

undvika att kronan slinter. 

De allra flesta operatörerna använder riggarnas automatik, och låter den styra 

matartrycket, vilket är olika för olika delar av gruvan. Någon operatör styr det själv för 

att den menar att den kan öka precisionen, särskilt vid borrning av öppningar. Flera 

operatörer borrar i reducerat läge i början av hål för att få en bra start. Vissa använder 

även guideläge för att få till en bra start på hålet. Då guideläge används ges extra stöd till 

borrstängerna för att undvika att böja den del av stången som är utanför hålet. 

Borrkronor byts oftast efter 30 meters borrning, men detta varierar. Operatörer försöker 

planera så att det går att borra hela hål med kronorna. Samtidigt menar de flesta att det är 

varierande i olika delar av gruvan hur länge det går att borra med en krona. Till exempel 

går kronorna att borra med betydligt längre i den mjukare kopparmalmen än om det är 

gråberg. 

Bergets parameterar påverkar resultatet av borrningen, slag och andra svaghetszoner är 

exempel som har effekt på resultatet. Någon operatör upplever att det är lågt vattentryck i 

gruvan och menar då att vattnet inte orkar spola undan borrkaxet och därför vandrar 

kronan i kaxet istället för att jobba direkt mot berget vilket kan ge avvikelse. 

De flesta operatörerna genomför en kontroll av borrningen då öppningar borras, denna 

kontroll genomförs så att de kollar hålens läge där dessa kommer ut. Om hål avviker från 
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plan försöker operatörerna i första hand att borra om det eller de hål som gått snett, i 

andra hand kontaktas arbetsledning eller palladdare som anses ha kunskap om det 

kommer gå att skjuta trots att hål har fått fel läge. Skulle arbetsledning eller palladdare 

inte ha en lösning kontaktas planeringsavdelningen. Egenkontroll på produktionsrader 

som borras sker sällan. 

Flera operatörer är överens om att påhugget är det viktigaste för ett bra resultat och det är 

där man kan påverka resultatet av borrningen mest. Det är viktigt att kronan har bra 

kontakt med berg då påhugget skall göras, så att den inte vandrar i det lösa material som 

ofta ligger på sulan. Det är även viktigt att kronan är ordentligt fastspänd, att guideläget 

används. Efter påhugget finns inte så mycket att göra, eventuellt borra i reducerat läge 

Några operatörer upplever att det ibland måste ställa upp riggen lite godtyckligt då det 

händer att det är otydliga utsättningar, framförallt syftlinjer. Ibland finns flera och det kan 

då vara otydligt vilken som gäller. Det är viktigt att utsättningen blir rätt och noggrann så 

operatörerna kan ställa upp riggen på ett bra sätt för ett bra borresultat, där påhuggen 

hamnar på rätt ställe. 

Flera operatörer upplever att det finns en tävlan i att borra så många meter som möjligt. 

Detta kan leda till att fel saker prioriteras vid borrning, om kvantitet blir viktigare än 

kvalitet. Hålens läge är väldigt viktiga för att resultatet av sprängningen skall bli bra. 

Har genom intervjuerna fått väldigt liknande svar från operatörerna, vilket tyder på att de 

antingen arbetar väldigt lika eller ger de svar de förväntas ge. En viss skillnad i attityd 

kan märkas mellan de olika skiftlagen, svårt att precisera exakt vad. Noggrannhet och 

resonemang i arbetet verkar mer följa skiftlaget snarare än individen, eller att vissa 

ämnen kring borrningen diskuteras mer frekvent i olika skiftlag. Därför skulle ett utbyte 

mellan de olika skiftlagen vara en bra ide.  
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5.4 BERÄKNINGAR 

 

Figur 5.3 Skadezon enligt PPV, ett detonerande borrhål med 23 meters hållängd, 22 meters ladlängd och 1 

meters förladdning. Med kritiskt område mellan 700-1000 m/s. Jämförelse mellan laddning av emulsion 

med 850, 950 och 1100 kg/m
3
 i ett 89 mm borrhål. 

Skillnaden mellan de olika laddningskoncentrationerna från de tre inställningarna på 

laddtrucken och deras effekt på omgivnade berg kan ses i Figur 5.3. Effekten är rätt liten 

då man bara sänker eller höjer laddningskoncentrationen men fortfarande har fulla hål.  

För att jämföra effekten av att minska borrhålsdiametern som en metod för att minska 

laddningskoncentrationen mot att minska laddningskoncentrationen genom frikoppling 

och de båda sättens effekt på sprickutbredning har beräkningar gjorts enligt ekvation 

(2.8) och plottats i Figur 5.4. Jämförelsen är gjord med de tre borrhålsdiametrarna 76, 89 

och 95 mm laddade med Subtek Velcro med en densitet på 850 kg/m
3
. Dessa jämförs 

med hål laddade med frikopplade laddningar med frikopplingsgraderna 55/76, 55/89 och 

55/95, alltså 55 mm laddning av Subtek Velcro med en densitet på 850 kg/m
3
. 
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Figur 5.4 Jämförelse i skadezon mellan frikopplade laddningar och fulla hål för Subtek Velcro med en 

densitet på 850 kg/m
3
 Samt för fulladdat hål med densitet på 950 kg/m

3
 vilket används standradmässigt. 

Att bara minska borrhålsdiametern för att uppnå mindre skador är inte optimalt, för att 

verkligen skjuta skonsamt skall frikopplade laddningar användas vilket tydligt kan ses i 

Figur 5.4. Där kan ses att frikopplade laddningar ger betydligt mindre skadezon än vad 

fulla hål ger. 
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 FALL I 5.4.1

 

Figur 5.5 Toppvy över förslag till förändrad laddplan/avladdningsplan. Linjen markerar de hål som bör ha 

en större förladdning/avladdning. 

Förslaget innebär att laddning sker enligt avsnitt 3 men att avladdningar läggs i samma 

hål i varje rad, istället för att variera var avladdningen placeras. Dessutom föreslås det att 

hålen längs hängväggen laddas med emulsionen gasad till 850 kg/m
3 

Detonation av ett hål som är fyllt med sprängämne längs med hängväggen som sker i dag 

kan vara en av de större orsakerna till stora skador på hängväggen, detta kan avhjälpas 

genom att skjuta med frikopplade laddningar längs hängväggen. 
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Figur 5.6 Förenklad skiss av en borrplan där skadezon från hål 2 illustreras. 

Som visas i Figur 5.6 kan skador från hål 2 sträcka sig ut i hängväggen om det laddas för 

långt upp och ligger för nära hängväggshålen. Detta kan begränsas genom att eventuell 

avladdning sker i första hand detta hål. 

Den avladdning som idag görs, ger ett sicksackmönster som skulle kunna bidra till en 

ojämn kontur, vilket i sin tur bidrar till instabilitet i hängväggen. Därför föreslås en plan 

där avladdningar placeras i det hål närmast konturhålen. Detta är bara en nödlösning och 
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bidrar inte till någon större förändring mot det som genomförs idag. Skillnaden i 

skadezon med att gasa sprängämnet till en lägre densitet ger inte heller så stor effekt att 

det är värt att rekommendera.  

 FALL II 5.4.2

Praktiskt hålavstånd mellan hål som är frikopplade och placerade längs hängväggen 

presenteras i Tabell 5-1, där hänsyn tagits till planering, utsättning och borrning. Tabeller 

med indata och beräkningar kan ses i Bilaga 8. 

Tabell 5-1 Sammanställning av praktiskt hålavstånd Sp för borrhål med frikopplade laddningar längs 

hängvägen. 

Sprängämne φh 

(mm) 

φe 

(mm) 

ρ 

(kg/m3) 

l 

(kg/m) 

B 

(m) 

n Sp 

(m) 

Subtek 

Velcro 

76 55 850 2,02 2,0 2 1,00 

89 55 850 2,02 2,5 2 1,25 

95 55 850 2,02 2,7 2 1,35 

Maximalt hålavstånd har beräknats och sedan anpassats till den försättning som används 

för de olika borrhålsdiametrarna. För att göra det praktiskt har halva försättningen 

använts, då den ligger innanför det maximala hålavståndet. Det innebär inte att man kan 

använda ett längre hålavstånd med ökande frikoppling. 

För att underlätta för planeringsavdelning, utsättare och borriggsoperatörer anpassas 

hålavståndet för de frikopplade laddningarna efter försättningen i produktionshålen. Om 

hålen längs hängväggen skulle haft en helt egen försättning skulle det innebära mer 

arbete för planeringsavdelning. Även utsättare skulle få mer arbete och det skulle bli 

många utsättningar, markeringar på ortväggen. Ett stort antal markeringar från utsättare 

skulle även bidra till att försvåra uppställningen av borriggen för operatören. 

I Figur 5.7 kan tändplan ses, där hänsyn tagits till avsnitt 2.2. En jämförelse mellan 

skadezonen från olika laddningar enligt ekvation (2.8) kan ses i Figur 5.4. 
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Figur 5.7 Tändplan för fall II. 

På grund av den höga laddningskoncentrationen och relativt låga frikopplingen i detta 

fall föreslås en tändplan där hålen längs hängväggen detonerar i respektive 

produktionsrad och inte simultant. Detta kan också motiveras med att försöken i 

Garpenberg har gett bra resultat med liknande tändsättning. 

Tändsättningen grundar sig även i att det skjutna berget skall ha någonstans att svälla på, 

om hålen längs hängväggen sparas och skjuts sist skapas ett väldigt smalt dike som skall 

ta emot allt skjutet och svällande berg. Efter att några rader detonerat blir det ett väldigt 

långsmalt område för berget att röra sig i. Samt med hänvisning till avsnitt 2.2 och den 

frikopplingsgrad och laddningskoncentration som används. 

Då borrhålen redan ligger så tätt i de smala malmkropparna kan denna metod 

rekommenderas, i annat fall hade bufferthål behövt placeras in mellan hålen längs 

hängväggen och produktionshålen. Även med den relativt höga laddningskoncentrationen 

och den relativt höga kopplingsgraden borde detta fungera bra och vara skonsammare än 

det som används idag. 
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Flera metoder för att skapa frikopplade laddningar har studerats samt olika sprängämnen. 

Att försöka hitta en annan typ av sprängämne som lätt placeras i vertikala hål, till 

exempel Riosplit eller andra paketerade eller patronerade sprängämnen har studerats. Att 

ladda emulsion i rör som placeras i borrhålet verkar var den säkraste. Ett 

kontursprängämne med pentylstubin som följer laddningen anses för riskfyllt. Då vid en 

eventuell dola och den väldigt slagkänsliga pentylstubinen ligger med god kontakt med 

sprängämnet och samtidigt dolt i salvhögen som ska lastas ut anses vara en för stor risk 

att ta. Placering av patronerade eller paketerade sprängämnen, med upptändning utan 

pentylstubin, fritt i borrhålet har också studerats. Detta har ratats då dimensionen på 

dessa måste vara så pass stor att det inte hamnar omlott med varandra i borrhålet. När 

dimensionen på dessa blir så stor går tanken med skonsam sprängning om intet. Även om 

de säkert blir aningen skonsammare än ett fullt hål med emulsion. 

Styckefallet då denna metod används kan öka en aning då sprängverkan minskar något 

längs hängväggen. 

 FALL III 5.4.3

Hål längs hängväggen laddas i rör/slang med 44 mm innerdiameter som placeras i 

borrhålet med försättningen Sk, bufferthål borras parallella mot hängväggshålen och 

laddas till avladdningslängden 1 m och placeras i produktionsraden på hålavståndet Bp 

från hängväggshålen. Produktionshålen placeras och laddas sedan enligt avsnitt 3. 

Tabell 5-2 Sammanställning av hålavstånd för borrhål i hängvägg, bufferthål och produktionshål. 

Sprängämne φh 

(mm) 

φe 

(mm) 

ρ 

(kg/m3) 

B (m) Sp (m) Sk (m) Bb 

(m) 

Bp (m) 

Subtek 

Velcro 

76 44 850 2,0 2,5 1,00 2,5 1,25 

89 44 850 2,5 3 1,25 3 1,5 

95 44 850 2,7 3,5 0,90 3,5 1,75 
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Figur 5.8 Jämförelse av teroetisk skadezon för frikopplade laddningar, Subtek Velcro med 

laddningsdiameter 44 mm jämfört med laddningsdiameter 55 mm och densitet 850 kg/m
3
 i ett 89 mm 

borrhål. 

Mindre laddningsdiameter och större frikopplingsgrad ger ännu mindre skadezon, och i 

detta fall kan laddningskoncentration gå att få ner så mycket samtidigt som 

frikopplingsgraden blir tillräckligt stor för att skjuta hålen längs med hängväggen 

simultant. Om detta genomförs kommer skadezonen bli än mindre och en skonsammare 

sprängning än i fall II uppnås. 

Risken för dödpressning finns, men med bakgrund av att Garpenberg i sina försök laddat 

i 43 mm rör i hål på 18-24 meter med goda resultat borde detta gå att genomföra och då 

borde ett mycket gott resultat med en än stabilare hängvägg uppnås. 

5.5 PÅVERKANSSCHEMA 

Påverkan Fall I 

Nedan beskrivs vad detta fall innebär för de olika avdelningarna planering, produktion 

och anrikning. Ett påverkansschema finns att studera i Bilaga 11 

Planeringsavdelning - Liten skillnad mot det som görs idag, borrplanen är densamma 

men laddplanen förändras en aning då avladdningen flyttas till samma hål i alla rader. 

Utsättare - För utsättningen ger det här förslaget ingen förändring. 

Borriggsoperatörer-Borrningen kommer vara densamma som tidigare. 
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Laddare - Ingen större skillnad, se till att rätt inställning används till rätt borrhål. Lite 

större noggrannhet i arbetet mot normalt 

Lastare - Fragmentering kan bli aningen större då en lägre specifik laddning används. 

Därför kan materialet bli aningen mer tunglastat. 

Verket - Aningen större fragmentering. Jämnare fragmentering då noggranhet i 

sprängning ökar. 

Påverkan fall II 

Nedan beskrivs vad detta fall innebär för de olika delarna planering, produktion och 

anrikning. Ett påverkansschema finns att studera i Bilaga 11 

Planering - En annan borrplan innebär lite mer arbete för att planera.  

Borriggsoperatörer - Aningen mer borrning då fler hål kommer borras i konturen, innebär 

också fler uppställ av borriggen. 

Laddare - Laddning i slang innebär att laddare får lära sig hantera en ny metod, samt att 

ändra tänket lite då de gör tändplaner. 

Lastare - Ingen skillnad mot fall I 

Verket - Större noggrannhet i sprängningen ger verket en jämnare fragmentering. 

Fall III 

Fall III liknar till stor del fall II, påverkar bara planeringsavdelningen som måste tänka på 

läget av bufferthålen. 

För utsättare, borriggsoperatörer och laddare samt för lastare och verket blir effekterna av 

detta väldigt likt fall II. 

Fall I och fall II leder båda till mer arbete i planeringsskedet, men det leder också till 

stabilare förhållanden i gruvan. Det kommer också leda till att laddare får lära sig ett nytt 

laddningsförfarande med ett till moment så slang skall placeras i borrhålet. Risken för 

gråbergsinblandning och inras kommer att minska, detta kommer gynna gruvan både 

ekonomiskt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Dels då risken av ras under pågående 

lastning med följden att utrustning och i värsta fall personal skadas minskas, men också 
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av ekonomiska skäl då det endast är en kostnad att hantera gråberg som hamnar i 

salvhögen. 

De olika avdelningarna påverkas olika av skonsam sprängning, vissa avdelningar som 

planering, borriggsoperatörer och laddare får lite mer arbete, men detta ger istället 

mindre lastning, samt högre halter av mineraler i malmen som lastas ut och körs till 

anrikningsverket på grund av den lägre graden av gråbergsinblandning. 

5.6 FALLSTUDIE 

I Bolidens gruva i Garpenberg används tvärgående skivpallbrytning, pallbredderna 

varierar mellan 10, 20 och 30 meter och pallhöjden varierar mellan 18 och 24 meter, 

således med hål i samma längder. Antingen drivs en ort, smalare än pallbredden, igenom 

malmkroppen och från den orten borras kransar eller så öppnas ett rum med samma 

bredd som den tänkta pallen, där borras alla hål istället parallellt med varandra. Hålen har 

en diameter på 76 millimeter och försättningen 2,5-3,0 meter, borrplan och laddplan kan 

ses i Tabell 5-3. Hålavstånd varierar beroende på önskat styckefall och borrplanenens 

typ, om det är en krans eller om hålen är parallella. Skillnad görs också i primära stop 

och sekundära stop. Där orten har pallens bredd och den är 10 meter och hål borras 

parallellt med varandra används normalt 5 hål per rad vilket ger ett hålavstånd på 2,5 

meter. All borrning och laddning sker nedåtgående. Det sprängämne som används är 

SubTek Velcro (Hedin, 2015).  

Alla hål fylls till avladdningslängden, oftast 1 meter, och fylls sedan upp med grus. Detta 

för att den gas som bildas vid detonation tar den lättaste vägen, är hålet öppet kommer 

mycket gas och således energi försvinna den vägen. Detta förhindras med en gruspropp 

som håller inne gasen och gastrycket under en kort tid direkt efter detonationen.  

Avladdningens längd är av yttersta vikt för ett bra resultat och man försöker efterleva det 

med en noggrannhet på 1 decimeter. Upptändning sker med Nonel där fördröjning mellan 

rader är 109 ms och fördröjning i raden är 25 ms respektive 42 ms (Hedin, 2015). 

Borrning, laddning och upptändning planeras av personer med det som sitt huvudansvar. 

På laddningen finns inget speciellt mått som används varje dag, beräkning av specifik 

laddning genomförs på årsbasis. Specifik borrning kontrolleras ibland, specifik borrning 

och specifik laddning uppgår till ca 0,09 m/ton och 0,4 kg/ton (Hedin, 2015). 
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I Garpenberg har tester genomförts för att skjuta skonsammare, då har sprängrör med 43 

millimeters innerdiameter placerats i borrhålen längs konturen som har en längd på 18-24 

meter, borrhålen har haft en diameter på 76 millimeter. Detta innebär en frikopplingsgrad 

på 0,57. Sprängrören har sedan laddats med SubTek Velcro, gasad till en densitet på 8,5 

g/cm
3
, på plats i hålen. Upptändningen sker sedan med Nonel och hålen längs konturen 

detonerar med respektive rad och 109 ms fördröjning. Det har gett ett mycket bra resultat 

där halva borrhålspipor i väggen har varit synliga efter skjutningen. Förspräckning eller 

slätsprängning används således inte, förspräckning lämpar sig inte i den här 

brytningsmetoden där det är en ort under skivpallen som då skulle hänga fritt efter 

detonation av konturhålen (Hedin, 2015). 

Då detta test har genomförts har försättningen längs pallkonturen minskats till halva 

ordinarie försättning, alltså 1,25-1,5 meter, och hålavståndet till nästa, alltså första 

produktionshålet/bufferthålet varit 1,0 meter. Hålavstånden mellan produktionshålen har 

varit enligt tidigare nämnda standard (Hedin, 2015). 

Tabell 5-3 Borrplan och laddplan i Garpenberg. 

Borrplan Garpenberg  

Hållängd 18-24 m 

Håldiameter 76 mm 

Laddningsdiameter 43 mm 

Frikopplingsgrad 0,57  

Försättning konturrad 1,25-1,50 m 

Försättning Produktionsrad 2,5-3,0 m 

Hålavstånd buffertrad 1,0 m 

Hålavstånd produktionsrad 2,5 m 

Laddlängd 17-23 m 

Avladdning (grus) 1,0 m 

Ett gott resultat har uppnåtts även om konturhålen ej detonerat simultant, denna möjlighet 

finns tyvärr inte heller då upptändning sker med nonel och de har en viss spridning. 

Troligtvis skulle ännu bättre resultat kunna uppnås om konturhålen detonerade simultant.  

Rör med spärrfjädrar borde underlätta arbete, håller röret centrerat i hålet samt på plats 

när skarvning sker så rör ej riskeras att tappas i hålet. Samtidigt ger det avlastning när rör 

skall skarvas. 
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5.7 FÖRSÖK 

I området Nygruvan på nivån 1130 mellan skiva 1 och 2 i pall 220 genomförs ett 

småskaligt försök i enlighet med fall II. Halva pallen skjuts med traditionell metod och 

andra halvan av pallen skjuts med skonsam metod. I halva pallen läggs hål till längs 

hängväggen mellan ordinarie produktionsrader som kan ses i Figur 5.9 med planerade 

borrader. I rad 1-11 samt rad 100-105 har hålen längs hängväggen laddats med 

frikopplade laddningar och i rad 12-14 och 33-39 har traditionell metod för Zinkgruvan 

använts. Rad 100-105 är de extra rader där endast ett hål planerats in längs hängväggen. 

 

Figur 5.9 Översikt pall 220 i Nygruvan 1130 på skiva 2. I den vänstra delen är extra borrader planerade 

för försök av skonsam sprängning. Hängväggen är i figuren på ovansidan av orten. Varje linje 

representerar en borrad, och varje borrad har ett nummer. 

I dessa rader har ett hål borrats mot hängväggen, hela pallen borras med borrigg Ba107 

vilket innebär att hålen har en diameter på 89 mm. Det innebär dessutom att pallen har 
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planerats med en försättning på 2,5 meter och försättningen för hålen längs hängväggen 

då är 1,25 meter. Det planerade hålavståndet mellan hängväggshålen till nästa hål är cirka 

1,5 meter vid borrhålets slut och lite mindre vid påhugget. Borrhålen i pall 220 är cirka 

23 meter långa och borras från skiva 2 genom malmkroppen ut i borrorten på skiva 1. 

Detta säkerställer att borrhålen är torra då de dräneras nedåt, se Figur 5.10. 

Om test utförs direkt i en produktionssalva och upptändning inte sker riskerar delar av 

pallen att stå kvar, vilket skulle bli kostsamt. Därför bör ett mindre test utföras först där 

konsekvenserna av ett misslyckande blir kontrollerbara. 

Ett småskaligt test är bra för att kontrollera om metoden att ladda i slang fungerar, att 

handhavandet av slangen är praktiskt, samt att emulsionen detonerar. Då man närmar sig 

kritisk diameter finns en risk för dödpressning av sprängämnet, därför bör dessa 

frikopplade laddningar laddas med en emulsion som har densiteten 850 kg/m
3
. Det 

innebär att laddning skall ske med inställning Ned 3 på laddtrucken. Laddningsdiameter 

har tagits fram med rekommendationer från sprängämnessleverantören Orica. De 

rekommenderar att vid laddning i 23 meters vertikala hål inte understiga 55 mm 

laddningsdiameter med en koppdensitet på 0,9 g/cm
3
.  

Då I-kontändare används kan logg från skjutning kontrolleras för att se att alla tändare 

detonerat, och därför skulle misständning av tändarna kunna uteslutas vid en 

misständning av hela hålet. 

För att ladda i slang måste slangmatningen på laddtrucken justeras, då en mindre 

diameter på laddningen innebär att hålet fylls snabbare. Vid ett mindre test kan detta 

också testas så kunskapen sedan finns om vad som är en lämplig slanghastighet. 

Ungefärlig slangmatning med ett flöde på 60-70 kg/min borde vara ca 29-35 meter/min 

vid laddning rör/slang med diametern 55 millimeter. 

Andra sprängämnen, antingen förpackade eller patronerade har studerats för att utreda 

lämpligheten att använda för att få en frikopplad laddning i konturhålen. Bland annat 

kontursprängämnena Riosplit och Dynopre som är två liknande sprängämnen, vilka är 

speciellt framtagna för användning i vertikala borrhål i förspräckning eller 

slätsprängning. Dessa sprängämnen är förpackade emulsionssprängämnen som har en 

pentylstubin längs hela laddningen, produktdatablad kan ses i Bilaga 10.  



Skonsam pallsprängning i smala malmkroppar i Zinkgruvan 

 

 48    

Dessa sprängämnen avfärdas då pentylstubin ligger tillsammans med sprängämnet och 

vid en eventuell dola så är risken för en kraftig detonation stor vid utlastning av 

salvhögen. 

 

Figur 5.10 Tvärsnitt över en borrad mellan skiva 1 och 2, samt ett tvärsnitt från CMS-skanningen av pall 

220 mellan skiva 0 och 1. 
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Under laddningsprocessen placeras slangar i hålen längs hängväggen, enligt Figur 5.11. 

Dessa laddas sedan med emulsion gasad till 850 kg/m
3
. I Figur 5.12 kan ett hål med slang 

som laddats ses. 

 

Figur 5.11 Borrhål i pall 220 där slang placerats i hålet inför laddning för skonsam sprängning. 
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Figur 5.12 Borrhål längs hängväggen i pall 220 där slang samt en bottentändare placerats i hålet och 

därefter laddats med emulsion med en densitet på 850 kg/m
3
. 

 GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  5.7.1

Pall 220 i Nygruvan på nivå 1130 svänger samtidigt som den stupar cirka 60 grader, detta 

gör att hängväggen bildar en buk. 

Det finns begränsat med information om de geologiska förutsättningarna i och runt pall 

220 i Nygruvan på nivå 1130 mellan skiva 1 och 2. Endast ett diamantborrhål är borrat på 

platsen, diamanthål 3898. Detta går genom både liggvägg, malmkropp och in i 

hängväggen, i Figur 5.13 kan diamanthålets placering ses i ett tvärsnitt av malmkroppen. 

I borrortens tak har det även genomförts en geologisk kartering. 

Den geologiska karteringen visar inte på några stora slag eller svaghetszoner. I pallen 

under, pall 220 mellan skiva 0 och skiva 1, har en del av hängväggen rasat in. Geolog på 

Zinkgruvan menar att, generellt i Nygruvan är problem kontinuerliga uppåt. Tidigare har 

alltså problem uppstått på samma sätt i pallar placerade över varandra.  

I Figur 5.10 kan ett tvärsnitt av området ses, både en tolkning av CMS-skanning från 

tidigare skjuten pall mellan skiva 0 och skiva 1 och planerad borrning mellan skiva 1 och 

skiva 2. Mellan skiva 0 och skiva 1 har utfall av gråberg skett i hängväggen vilket kan 
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leda till att det fortsätter på mellan skiva 1 och skiva 2 om tidigare trender som 

dokumenterats även kommer gälla här. 

Q´-kartering tyder inte heller på att det finns några större svaghetszoner i hängväggen, 

diamanthål 3898 kan ses i Figur 5.13.  

 

Figur 5.13 Tvärsnitt av pall 220 i Nygruvan nivå 1130 med Q' kartering från diamanthål 3898. Rött 

område 0<Q'<1, Oranget område 1<Q'<5, gult område 5<Q'<10 och grönt område 10<Q'. 

 UTVÄRDERING AV FÖRSÖK 5.7.2

Testet är tänkt att genomföras på ett sådant sätt att halva pallen skjuts med traditionell 

metod som används vid Zinkgruvan och andra halvan av pallen är tänkt att skjutas enligt 

författarens föreslagna skonsamma metod. 

En okulär besiktning av pallen görs en kort tidsperiod efter att pallen är skjuten, detta kan 

ge en första indikation på hur salvan har gått. Med en CMS-skanning efter utlastning är 

det tänkt att ett resultat skall kunna ses samt en bedömning göras om eventuella 

skillnader.  

 RESULTAT OCH ANALYS AV FÖRSÖK 5.7.3

Den okulära besiktningen av pallen genomfördes dagen efter att pallen sköts, den tydde 

på att salvan gått bra. I den vänstra delen där skonsam metod använts kunde tendenser till 

kvarstående borrpipor skådas och samtidigt fin fragmentering. Ett fullständigt protokoll 

finns i Bilaga 12. 

I Figur 5.14, Figur 5.15, Figur 5.16, Figur 5.17 och Figur 5.18 kan resultatet från CMS-

skanningen ses. Där traditionell laddning använts tenderar skadorna att sträcka sig 
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aningen längre ut i hängväggen än vad skadorna från den skonsamma laddningen gör. 

Det uppmätta avståndet mellan planerat borrhål längs hängväggen och hängväggen efter 

sprängning är i fallet då hålen är laddade enligt traditionell metod cirka 1 meter, uppmätt 

i MicroStation. Detta ger för försökspallen där hålen har en längd på 23 meter, 

försättning på 2,5 meter och en densitet på sidoberget på 2,7 t/m
3
  

23 m*2,5 m*2,7t/m3*1 m = 155 t 

berg mer än planerat för varje rad. Och i försökspallen som hade 11 rader med 

traditionell metod ger det  

155 t *11 =1700 t 

berg utöver vad som är planerat. 

Även i rad 33, som inte helt har fragmenterats utan delar hänger kvar i pallen är 

tendensen för den del som har fragmenterats att oönskade stora skador uppstår som bidrar 

till gråbergsinblandning. Men i rad 10 där skonsam laddning använts kan också större 

skador ses, detta skulle kunna bero på närheten av den traditionella laddningen. Skador 

kan ha initierats av den som lett till detta utfall. I rad 6 och 8 som ligger mitt i den 

skonsamma delen av försökspallen följer hängväggen den planerade konturen och 

malmtolkningen väldigt fint. 

Detta är bara ett försök, så det är farligt att dra för stora slutsatser. Men resultatet ser 

riktigt bra ut så det är en tydlig indikation på att det är värt att fortsätta med dessa försök. 
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Figur 5.14 Rad 39 i Ny1300 P220 sk 1- sk 2, laddad med traditionell metod i Zinkgruvan. Streckade linjer 

är konturen från CMS-skanning, och hela raka linjer är planerade borrhål. Även CMS mellan sk 0 och sk1 

kan ses i figuren. 
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Figur 5.15 Rad 33 i Ny1300 P220 sk 1- sk 2, laddad med traditionell metod i Zinkgruvan. Streckade linjer 

är konturen från CMS-skanning, och hela raka linjer är planerade borrhål. Även CMS mellan sk 0 och sk1 

kan ses i figuren. 
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Figur 5.16 Rad 6 i Ny1300 P220 sk 1- sk 2, laddad med skonsam metod enligt fall II. Streckade linjer är 

konturen från CMS-skanning, och hela raka linjer är planerade borrhål. Även CMS mellan sk 0 och sk1 

kan ses i figuren. 
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Figur 5.17 Rad 8 i Ny1300 P220 sk 1- sk 2, laddad med skonsam metod enligt fall II. Streckade linjer är 

konturen från CMS-skanning, och hela raka linjer är planerade borrhål. Även CMS mellan sk 0 och sk1 

kan ses i figuren. 
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Figur 5.18 Rad 10 i Ny1300 P220 sk 1- sk 2, laddad med skonsam metod enligt fall II. Streckade linjer är 

konturen från CMS-skanning, och hela raka linjer är planerade borrhål. Även CMS mellan sk0 och sk1 

kan ses i figuren. 
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5.8 FÖRSPRÄCKNING 

Förspräckning har utretts men avfärdats då det kan vara en dålig ide att skapa en spricka 

som frigör pallen, då det är öppet under den samma. Den skulle då kunna börja röra på 

sig innan produktionshålen detonerat. 
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6 DISKUSSION OCH 

REKOMMENDATIONER 

6.1 SLUTSATSER 

 Använder sig Zinkgruvan idag av skonsam sprängning? 

Det arbetssätt som idag används i Zinkgruvan innebär att sprängning ej sker skonsamt. 

Zinkgruvan har idag mest fokus på att berget skall ut, det innebär att skonsam sprängning 

försummas. 

 Hur kan arbetssättet förändras för att minska skadorna från sprängning?  

Det viktigaste och lättaste Zinkgruvan kan göra för att minska skadorna från sprängning 

är att använda sig av frikopplade laddningar. Genom att använda frikopplade laddningar 

längs hängväggen kan denna skonas och sprängning som en av orsakerna till 

gråbergsinblandning på grund av ostabila hängväggar elimineras. 

 Hur utformas tändplan, borrplan samt laddplan för att skonsam sprängning ska 

ske i vertikala borrhål i underjordspallar? 

Det bästa sättet för att skjuta skonsamt är att använda sig av frikopplade laddningar samt 

att tillse att hålen är torra och att inte för stora hålavstånd används. Bästa sättet att skapa 

frikopplade laddningar i vertikala borrhål under jord är att i det placera slang och ladda 

slangen med emulsion. 

 FORTSATTA STUDIER 6.1.1

En lägre pallhöjd skulle innebära att kortare laddningar används vilket i sin tur skulle 

kunna innebära att laddningar med mindre diameter också skulle kunna användas utan att 

riskera dödpressning av sprängämnet. En utredning om detta är ekonomiskt hållbart att 

minska höjden på pallarna skulle kunna göras i ett steg för att skapa stabilare rum. 

Den här studien tar bara ett första steg mot skonsam sprängning, mer studier behövs men 

framförallt behövs ett praktiskt tillvägagångssätt arbetas fram. Försök med simultant 

detonerande hål skulle kunna testas i försök. 
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6.2 REKOMMENDATIONER 

Analys av gamla laddplaner har varit svårt att genomföra då de inte alltid finns 

tillgängliga. En del finns digitalt, en del finns lagrade i pärmar under jord. Detta har gjort 

arbetet svårt, både då analys av gamla planer gjorts men även då data från skjutningar 

skulle kopplas samman med vibrationsmätningar. Det material som finns är heller inte 

alltid komplett. Ibland finns borrplan och laddplan tillgängligt men då inte tändplan eller 

i någon annan kombination. 

Ytterligare en svårighet har varit bristen på bergdata, få utredningar görs för att ha 

kontroll på vilka parametrar berget har. Någon äldre rapport har funnits tillgänglig. 

Börja lagra information från skjutningar på ett mer ordnat sätt, så det går att följa upp och 

göra analyser över vad ras och stabilitetsproblem kan bero på, är de spränginducerade 

eller är de inducerade av andra orsaker så som strukturer i bergsmassan eller designen av 

bergrummen. Följ även upp hur väl avladdningsplaner följs, tendenser finns att dessa 

frångås vilket kan innebära att det blir överladdat. Detta innebär inte bara en direkt 

kostnad i form av mer arbete och åtgång av sprängämne utan det kan också innebära 

merarbete efter att salvan skjutits i form av gråbergsinblandning. 

Göra förundersökningar på berget i syfte att veta vilken typ av berg som skjuts, hur 

hårdskjutet berget är har betydelse för resultatet av skjutningen. Mäta vibrationerna i 

samband med skjutningar för att bestämma platsspecifika konstanter för större 

noggrannhet. 

Börja jobba med borrprecision, öka operatörernas medvetenhet. Få dem att börja jaga 

kvalitet istället för kvantitet. Ett sätt att öka känslan för kvalitet istället vore att periodvis 

börja mäta borrhålsavvikelsen för att visa på att den är viktig samt då också kunna utreda 

vad till exempel hängväggsinras beror på. Detta eftersom borrhålsprecisionen är så 

viktigt för ett gott resultat av skjuten salva.  

Detta kan vara värt att testa ännu lägre laddningar för att få en mycket fin hängvägg där 

inras på grund av sprängskador minimeras ytterligare. 
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BILAGA 3 – VIBRATIONSMÄTNINGAR 
 

 

GEOFONER 

Tabell 1 Geofon-ID och läge i gruvans koordinatsystem. 

Geofon ID y-koordinat x-koordinat z-koordinat 

650-mek 3091 8450 -636 

350-PII 2932 8344 -334 

800-vov 2519 8502 -776 

Bu800 2165 8399 -774 

800-U 2227 8886 -774 

350-bu 2291 7790 -334 

650-bu 2195 8414 -633 

875-R5 2563 8544 -868 

RMP16 2254 8699 -994 

U-965 1793 8555 -944 

CDF-0 2699 8645 -1088 

 

Figur 1 Översikt från mätning av avstånd mellan skjuten pall och geofoner. 

Mätning av avstånd från skjuten pall till geofoner gjord i Microstation. 
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Tabell 2 Skjuten pall, avstånd till geofon samt vibrationsdata. 

Pall 
Största laddning, 

Q (kg) 

Avstånd, D 

(m) 

PPV 

(mm/s) 
D/sqrt(Q) 

Mätpunkt 

(UJ) 

Ny 1130 sk0-1 220 244 511 0,71 32,71342282 

R5-875 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 497 1 33,35645594 

Ny 1130 sk2-3 235 215 351 2,3 23,93800132 

Ny 1300 sk7 235 154 420 0,23 33,84456449 

BU 450 sk5-7 800 337       

BU 1300 sk8 868 122 837 0,048 75,77841944 

Ny 1130 sk0-1 220 244 497 2,3 31,81716466 

U-965 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 505 1 33,89338079 

Ny 1130 sk2-3 235 215 630 1,5 42,96564339 

Ny 1300 sk7 235 154 653 0,13 52,62023955 

BU 450 sk5-7 800 337 805 0,48 43,85114421 

BU 1300 sk8 868 122 220 0,027 19,91786413 

Ny 1130 sk0-1 220 244 360 10 23,04663839 

800-U 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 361 6,6 24,22873359 

Ny 1130 sk2-3 235 215 355 9,4 24,21079905 

Ny 1300 sk7 235 154 411 0,82 33,11932382 

BU 450 sk5-7 800 337 993 0,56 54,09215677 

BU 1300 sk8 868 122 617 0,14 55,86055531 

Ny 1130 sk0-1 220 244 524 3,2 33,54566254 

800_Bu 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 519 2,4 34,83299927 

Ny 1130 sk2-3 235 215 512 2,3 34,91811018 

Ny 1300 sk7 235 154 577 0,2 46,49598502 

BU 450 sk5-7 800 337       

BU 1300 sk8 868 122 591 0,055 53,50662591 

Ny 1130 sk0-1 220 244 528 1,6 33,8017363 

CDF_Sk0 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 511 1,9 34,29607442 

Ny 1130 sk2-3 235 215 344 3,5 23,46060528 

Ny 1300 sk7 235 154 366 1 29,49312048 

BU 450 sk5-7 800 337 1179 0,75 64,22422239 

BU 1300 sk8 868 122 921 0,74 83,38342211 

Ny 1130 sk0-1 220 244 555 0,83 35,53023418 

800-vov 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 542 0,94 36,37665819 

Ny 1130 sk2-3 235 215 417 2,3 28,43916396 

Ny 1300 sk7 235 154 492 0,19 39,64648983 

BU 450 sk5-7 800 337       

BU 1300 sk8 868 122       
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Pall 
Största laddning, 

Q (kg) 

Avstånd, D 

(m) 

PPV 

(mm/s) 
D/sqrt(Q) 

Mätpunkt 

(UJ) 

Ny 1130 sk0-1 220 244 616 3,7 39,43535902 

650-BU 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 611 2,1 41,00763497 

Ny 1130 sk2-3 235 215 586 2,7 39,96486829 

Ny 1300 sk7 235 154 660 0,27 53,18431563 

BU 450 sk5-7 800 337       

BU 1300 sk8 868 122 698 0,076 63,19395074 

Ny 1130 sk0-1 220 244 1277 0,47 81,75154784 

350-BU 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 1269 0,42 85,16970341 

Ny 1130 sk2-3 235 215 1220 0,78 83,20330942 

Ny 1300 sk7 235 154 1291 0,059 104,0317447 

BU 450 sk5-7 800 337       

BU 1300 sk8 868 122       

Ny 1130 sk0-1 220 244 1076 0,36 68,8838414 

650-Mek 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222 1061 0,31 71,20965746 

Ny 1130 sk2-3 235 215 893 0,91 60,90209451 

Ny 1300 sk7 235 154 949 0,068 76,47259929 

BU 450 sk5-7 800 337 1210 0,65 65,9129 

BU 1300 sk8 868 122       

Ny 1130 sk0-1 220 244 1168 0,11 74,77353788 

350 PII 

Ny 1130 sk0-1 220 öppning 222       

Ny 1130 sk2-3 235 215 1013 0,19 69,08602659 

Ny 1300 sk7 235 154       

BU 450 sk5-7 800 337 1002 0,59 54,58241801 

BU 1300 sk8 868 122       

 

 



BILAGA 4 – UNDERLAG FÖR INTERVJUER OCH DISKUSSIONER 
 

INTERVJU – LADDARE 

Hur ofta utför ni densitetstest på sprängämnet? 

Vilken inställning använder ni när och varför? 

Hur noggrann är du med avladdningarna? Görs någon kontroll på det? 

Brukar du orientera dig i pallen så du vet var liggvägg och hängvägg är och brukar du ta 

hänsyn till det på något sätt i ditt arbete? 

Hur ofta får en pall stå laddad mer än 2 dagar innan den skjuts? 

Vad upplever du är det som orsakar mest problem för er vid laddning? 

Hur stor påverkan tror du ditt arbete har för resultat av skjutet berg och hela malmflödet, från 

sprängning till tillredning? 

Hur är principen för uppåtladdning? Densiteten är ju högre…(spraya sprängämnet på väggen) 

Är ni bekanta med metoder att använda ”proppar”/grus för att sänka koncentrationen av 

sprängämne, samt att ”grusa” hålen(förladdning)? 

Är ni bekanta med att ladda med förpackad emulsion eller förpackade sprängämnen i 

allmänhet för att få en lägre koncentration av sprängämne? 

Är ni bekanta med att ladda emulsion i slang/strumpa för att sänka koncentrationen? 

Hur resonerar du kring tidsintervaller när du planerar tändplaner? 

Hur tror du det skulle fungera att initiera hålen längs hängväggen först eller sist?  

Är det något i era rutiner du skulle vilja ändra på? 

Några åsikter på avladdningsplanerna?  

Övrigt? 
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INTERVJU – BORRARE 

Händer det att ni inte har möjlighet att följa planerad borrplan?  

Vad brukar den vanliga åtgärden då vara?  

Hur noga skulle du säga att borrplaner följs? 

Hur stor inverkan tror du ditt arbete har på resultatet av skjutet berg och för resterande del av 

malmflödet, från borrning till tillredning? 

Vad upplever du är det som orsakar mest problem för er vid borrning? 

Brukar du borra manuellt eller låter du riggen borra på automatik? 

Om du borrar manuellt, hur ofta frångår du då borrplanen? 

Hur brukar du ha matartryck inställt? Behövs det olika matartryck i olika delar av gruvan? 

Hur ofta byter du borrkronor? 

Vilka fler parametrar påverkar resultatet av borrningen? 

Hur ofta gör du någon typ av kontroll av borresultatet, tex är hålen parallella med 

robbins/grovhål i öppningen? 

Känner du att du kan påverka hur mycket/lite avvikelse det blir på borrhålet? 

Är det något i era rutiner du skulle vilja ändra på? 

Några åsikter på borrplanerna? 

Övrigt? 
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INTERVJU FALLSTUDIE/GARPENBERG 

Olika brytningsmetoder? Rill mining? 

Stop/palldimensioner? 

Hur jobbar ni med sprängning? Har ni något tänk kring skonsamhet för att minska inras osv? 

Var ligger ansvaret, tex för tändplaner? Laddplaner? Borrplaner? 

Bygger det ni har idag enbart på erfarenhet eller är det en kombination? 

Beräkningar av skadezon? 

Nedåtladdning, uppåtladdning? 

Använder ni er av frikoppling i produktionssprängningar? 

Vad har ni för specifik laddning? Om inte vad använder ni annars för mätvärde på 

laddningen? 

Vilka sprängämnen använder ni er av? Om emulsion, densitet? 

Borrplan, krondiametrar, försättning, hålavstånd? 

Laddplan, hur sprids avladdningar/förladdning? Används något annat än luft till förladdning?  

Tändplan, vilka fördröjningstider används? Hur många hål tillåts detonera samtidigt? 

Använder ni er av tex förspräckning eller slätsprängning? 

Kontroll av resultat, uppföljning på sprängning? 

När något går snett, vad brukar det bero på? 

Utför ni någon kvalitetskontroll på borrningen? 

Planer på förändring av sprängning? Beror på? Hög gråbergsinblandning? 

Hur ställer du dig till att använda tex pentylstubin/detonating cord UJ? 
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BORRIGGSOPERATÖR, 3 ÅRS ERFARENHET(GENOMFÖRD 20141203) 

Det händer att det inte finns möjlighet att följa bestämd borrplan, oftast för att riggen inte får 

plats i orten och samtidigt borra enligt plan. Hål som då borras sticks ofta, alltså ett nytt läge 

för påhugget men med samma läge på hålavslut som är planerat. 

Borraren inser vikten av sitt jobb och trycker på det flera gånger utan att det egentligen tas 

upp under diskussionen. Resultatet av borrningen anses vara mycket viktigt för resultatet av 

sprängningen. Borriggsoperatören använder oftast automatik för att borra hålen, normalt 

startas hålen manuellt för att undvika att borrkronan slinter vid påhugget. Borriggsoperatören 

upplever dock att det går fortare att använda manuellt läge men menar att det framförallt är 

manövrerna mellan själva borrningen som går fortare att köra manuellt. 

Operatören styr matartryck själv vid borrning av öppningsstigar för att noggrannheten i en 

öppningsstig anses viktigare än i en produktionsrad.  

Kontroll av borrhål utförs av operatör där det är möjligt, då hålen går ut i en ort 

nedanför/ovanför borrorten, och alltid vid öppningsstigar. Upptäcks fel försöker operatören 

oftast åtgärda det själv i första hand och i andra hand kontakta planeringsavdelningen. 

Operatören tar upp att det ibland är liten text på kartor som medföljer borrplanen, så det blir 

svårt att tyda, tex laser-/borradsnummer. 

Borrkronor byts efter ca 30-40 meters borrning.  

Operatören hade gärna sett flexiblare riggar, så att en flytt hade kunnat göras av borrhålets 

läge utan att behöva flytta riggen i dess körriktning. 

(notereat på arbetsplatsen) Borrkronorna som används vid borrning med BA102 har 

ursprungligen en diameter på 95 mm, dessa slits och kasseras först då slitaget varit så stort att 

borrkronornas diameter understiger 89 mm. 

BORRIGGSOPERATÖR, 5 ÅRS ERFARENHET (GENOMFÖRD 20141203) 

Borriggsoperatören menar att borrplaner bara frångås då det inte går att borra planerat hål. 

Oftast beror detta på att riggen tar i bergsväggar, den får alltså inte plats. När detta sker sticks 

hålen för att kunna borras.  
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Operatören är inte lika inriktad på att hans arbeta påverkar resultatet av andras arbete, men 

menar att han gör sitt jobb så noggrant som han kan. När operatören går från arbetsplatsen har 

den gjort vad den kunnat för att ett bra resultat ska uppnås. Operatören kan inte peka på att det 

är några särskilda problem som är återkommande. Däremot påpekar operatören att det finns 

lite motstridiga uppgifter om huruvida ”hjälpare” ska borras vid öppningsstigar. Det händer 

att de är med på borrplanerna men det händer också att de inte är med och uppgifterna verkar 

då gå isär huruvida borrplanen skall följas blint eller om ”hjälpare” alltid ska borras. 

Operatören borrar i princip alltid på automatik, vid påhugg körs riggen manuellt för att 

undvika att borrkronan slinter. Även ibland vid långa hål borras det reducerat en bit för att 

”styra” borrkronan på rätt väg. 

Borrhålens slutläge kontrolleras av operatören vid borrning av öppningsstigar, men ej vid 

produktionsborrning. Om avvikelsen från planerat slutläge på borrhålet är för stort borras 

hålet om. 

Borrkronor byts efter ca 30 meters borrning, men operatören menar att de ibland går upp till 

60 meter då berget är mjukt.  

Oklart hur länge borrkronorna går innan de kasseras. 

BORRIGSOPERATÖR, 11 ÅRS ERFARENHET (GENOMFÖRD 20141204) 

Operatören menar att det oftast när borrplanen frångås beror på att riggen inte får plats att 

borra planerat hål, åtgärden som görs då är oftast att hålet sticks. Operatören menar att det blir 

en hel del improvisation för att få till alla hål så bra som möjligt. I första hand försöker 

operatören åtgärda problem själv. Ändringar rapporteras sällan tillbaka, de sparas i borrlogg 

men operatören är inte säker på vad som sen sker med den. 

Operatören upplever inte att det finns något annat återkommande problem vid borrningen. 

Men däremot att kommunikation mellan skiften ibland brister. Operatören tycker att skiftbyte 

och överlappning borde ske under jord då det ovan jord är för mycket som stör. Operatören 

ser också bekymmer i att den kan ha börjat borra en pall och sedan på måndag kommer en 

annan operatör och fortsätter borra men känner inte till alla förutsättningar i just den pallen. 
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Operatören brukar borra reducerat första tredjedelen av hålet vid viktigare borrningar, till 

exempel öppningsstigar. Detta för att operatören menar att hålet påhugg är a och o för 

borresultatet. Oftast använder operatören automatiskt läge vid borrning. 

Egenkontroll utförs då det är möjligt och oftast i samband med borrning av öppningsstigar, 

sällan i samband med produktionsborrning. Möjligt är det då hålen kommer ut i ort på annan 

skiva, då åker operatören dit och kontrollerar hålens slutläge. Om de visar sig att hålens läge 

är fel brukar laddare tillkallas först och om de inte lyckas enas om en lösning så involveras 

planeringsavdelningen.  

Borrkronor byts efter cirka 30 meter. 

Operatören menar att prestigen som tidigare har funnits bland produktionsborrare är på väg att 

försvinna. 

BORRIGGSOPERATÖR, 7 ÅRS ERFARENHET (GENOMFÖRD 2014-12-11) 

Frångår sällan borrplaner och om det görs är det för att det ej går att borra hål som planerat på 

grund av att riggen inte ryms i orten. Om detta är fallet så sticks hålet. Ingen återrapportering 

om flyttade hål till planeringsavdelningen sker. 

Operatören har ett visst helhetstänk, och påpekar att de ofta blir krockar på grund av dålig 

planering och därför en del ståtider för riggarna, eller att borrplatser inte är klara då man 

kommer till den.  

Operatören borrar med automatik, ställer sinte om matartryck själv men olika delar i gruvan är 

olika hårdborrade. Använder guideläge och reducerad borrning i öppningsstigar, i 

produktionsborrning används det endast vid påhugget av hålet. 

Operatören upplever att ett återkommande problem är att borrskisserna blir fel på USB-

stickan. Operatören brukar kontrollera resultatet av sin borrning där detta är möjligt, då 

borrhål kommer ut i ort på skiva nedanför eller ovanför borrorten. Detta sker väldigt sällan i 

produktionsrader men oftare då öppningsstigar borras. Om hål blir alltför sneda provar 

operatören att borra om dessa. Om operatören är osäker konsulteras laddarna, för ”de vet hur 

det ska vara”. 
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Menar att det är väldigt slumpmässigt hur resultatet blir, svårt att påverka men att alternativen 

gudieläge och reducerad borrning finns på riggen. 

Borrkrona byts cirka var 30e meter men det varierar i olika delar av gruvan och beroende på 

vad som borras. 

Upplever att det finns en tävlan i att borra så många meter som möjligt. 

BORRIGGSOPERATÖR, 2 ÅRS ERFARENHET (GENOMFÖRD 2014-12-11) 

Det händer att borrplan måste frångås då riggen inte får plats i orten och samtidigt borra 

planerade hål, då sticks istället hålen. Operatören uppskattar att det oftare händer i 

liggväggen, men att det även kan ske i hängväggen. Det har hänt att operatören tyckt att det 

blivit för mycket avvikelse från planen och hål lagts till. Återrapportering till 

planeringsavdelningen sker i princip inte. 

Operatören menar att sekundära pallar är mycket svårare att borra på grund av att det generellt 

är trasigare berg där.  

Operatören har en viss ide om vikten av sitt arbete för resultatet på skjutet berg. 

Operatören använder automatik för att borra, vid borrning av öppningstigar används ett läge 

på riggen där reducerad och guidad borrning används. I produktionsborrning används dessa 

lägen vid påhugg. 

Olika förhållande i gruvan innebär att det är olika hårt eller mjukt att borra, men riggens 

automatik får styra matartryck. 

Kontroll av borrhål sker ibland då möjlighet finns, och om hål har blivit för sneda så borras 

dessa om. 

Byter kronor var 30e meter men i olika delar av gruvan, som är olika hårdborrade kan kronor 

gå längre eller behövas bytas oftare. 

Upplever inte att det är så mycket han kan göra åt resultatet, har möjligheten att använda 

guide och reducerat läge men annars beror resultatet på faktorer operatören inte kan rå över. 

BORRIGGSOPERATÖR, 16 ÅRS ERFARENHET (GENOMFÖRD 2014-12-18) 



BILAGA 5 – ANTECKNINGAR FRÅN INTERVJUER 
 

Händer att borrplan frångås då det ej är möjligt att borra ett hål, oftast för att riggen inte ryms 

i orten, och åtgärden brukar då vara att hålet sticks. Generellt görs ingen återrapportering av 

sådana flyttar, men det händer för att hålen lätt skall hittas av efterkommande laddare. 

Operatören är medveten om vikten av sitt arbete. 

Operatören upplever att det är svårare att borra i sekundära pallar, särskilt hål som ligger nära 

den tidigare primära pallen.  

Operatören använder riggens automatik vid borrning. 

Kontroll utförs vid borrning av öppningar, hål som avviker för mycket borras om. Detta 

märks dock först vid borrning av grovhålens pilothål. 

Borrkronor byts ca var 40e meter men det beror på var i gruvan borrningen sker. Vissa platser 

tillåter att kronan går att borra längre med. Händer även att den måste bytas tidigare. 

Borrsjunket varierar i olika delar av gruvan. 

Berget påverkar resultatet av borrningen, slag och dylikt innebär att precisionen påverkas. 

Påhugget är den viktigaste faktorn för att hålet ska borras precist, om hålet startas fel så slutar 

det antagligen fel. För att ha kontroll över det gäller att hammarstyrningen är korrekt inställt. 

En felaktig inställning på hammarstyrningen innebär att kronan kan vandra då påhugget görs. 

Operatören upplever vissa svårigheter med att det är flera operatörer som borrar på samma 

öppning. 

BORRIGGSOPERATÖR, 1 ÅRS ERFARENHET (GENOMFÖRD 2014-12-18) 

Frångår borrplan då det ej går att borra och då på grund av att riggen ej ryms i orten för att 

samtidigt borra tänkt hål. Hålet sticks då och ingen återrapportering sker så länge inte stora 

ändringar görs.  

Upplever att riggen får ställas upp lite godtyckligt då utsättningen ibland är otydlig. 

Operatören borrar oftast på automatik.  
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Kontroll av borrningen sker endast då öppningar borras. Om eventuell omborrning sker 

kontaktas arbetsledning och palladdare för konsultation. 

Byter borrkrona var 40-60e meter, men det varierar beroende på var i gruvan borrning sker. 

Påhugget är det viktigaste för att borra precist, det gäller att stången är ordentligt fastspänd 

och att man borrar reducerat i början för att få ett bra påhugg. 

Operatören tycker att kontakten mellan produktion och planeringsavdelning kan bli bättre. 

BORRIGGSOPERATÖR, 20 ÅRS ERFARENHET (GENOMFÖRD 2014-12-19) 

Sticker hål om det inte går att borra enligt plan, då främst på grund av att riggen inte får plats i 

borrorten. Rapportering sker om hål flyttas. 

Kontroll av borrningen sker då öppning borras, vid eventuell felborrning konsulteras laddarna 

för att avgöra eventuell kompletteringsborrning. 

Operatören upplever att det inte går att påverka resultat något efter påhugget, då är det bergets 

parametrar som påverkar resultatet, som till exempel slag och dylikt. Eventuellt går det att 

borra reducerat för ett bättre borresultat. Eventuellt också blåsa ur hålet emellanåt, för att 

blåsa ur kax ur hålet för att förhindra att borrkronan vandrar i kaxet. Det är viktigt att det är 

bra rensat på borrplatsen så borrkronan har bra kontakt med berget vid påhugget för att 

undvika vandring i löst material på sulan. 

Operatören tycker det är lågt vattentryck i gruvan och menar du att vattnet ej orkar spola 

undan borrkaxet och därför vandrar kronan i kaxet istället för att jobba direkt mot berget 

vilket kan ge avvikelse. Operatören upplever ibland tveksamheter i utsättningarna, till 

exempel finns ibland flera syftlinjer. 

Operatören byter krona efter två borrade hål (ca 30 m), men det varierar i olika delar av 

gruvan. 

Borriggens automatik används. 

BORRIGGSOPERATÖR, 2 MÅNADERS ERFARENHET (GENOMFÖRD 2014-12-

19) 
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Ibland sticks hål som inte går att borra, eller om till exempel stänger borras av och fastnar i ett 

hål så måste det borras om. I övrigt följs borrplaner helt. Noteringar görs om ev ändringar. 

Operatören byter borrkrona efter ca 40 meter, ibland 60. 

Borrar oftast på automatik, eventuell borrning manuellt sker bara då det strular. 

Noggrannheten vid uppställning är viktig för ett bra resultat och ibland är utsättningen 

otydlig. 

Operatören menar att ett högre vattentryck antagligen skulle ge bättre resultat då kaxet som 

ligger mellan borrkrona och berg skulle föras bort lättare. 

Guideläget skulle kunna köras för att få bättre precision. 

LADDARE, ERFARENHET 8 RESPEKTIVE 5 ÅR (GENOMFÖRD 2014-12-04) 

Densitetstest på sprängämnet genomförs då något går fel och osäkerhet på emulsionens 

kvalité uppstår. Laddarna menar att det är ett test som är svårt att utföra, testet som går till så 

att en liter emulsion mäts upp i ett mått och sedan vägs. Svårigheterna ska alltså vara att det är 

svårt att fylla måttet på ett tillfredställande sätt. 

De förinställningar som används är Upp på all uppåtriktad laddning, och Ned 1, som har 

samma inställning som Upp, vi laddning i korta borrhål. Ned 2 är standardinställningen som 

används vid den mesta laddningen och endast då det är långa laddlängder, över ca 25 meter, 

används inställningen Ned 3. Den inställningen, som har den lägsta densiteten på emulsionen 

används ibland också vid laddning av hängväggshålen. 

Laddarna försöker undvika att salvor står laddade länge utan att de skjuts. 

Laddarna upplever ofta problem med vatten vid laddning uppåt 

Avladdningarna följs inte helt, till viss del andrar laddarna själva dessa. Laddarna vill gärna 

ha fulla hål i sina starthål som de beskriver vara de två hålen i mitten av raden. Detta gäller i 

smala malmkroppar där pallen endast är en ortbredd och fyra hål borras och laddas i varje rad. 

Laddarna har viss erfarenhet av att ladda med patronerat sprängämne. Främst då det av någon 

anledning inte går att använda emulsion, till exempel då det är för sprickrikt runt hålet och 

emulsion rinner ut i dessa sprickor. Ett annat exempel kan vara då emulsionen tar slut och det 
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endast är något enstaka hål kvar att ladda kan det vara enklare att ladda dessa hål med 

patronerade sprängämnen. 

Palladdarna är lite rädda för att ”skjuta fast” och menar att detta förekommer oftare i smala 

malmkroppar än de bredare pallar som skjuts i andra delar av gruvan. De resonerar gärna 

”Hellre för mycket än för lite sprängämne” 

Fördröjningstider som oftast används vi skjutning av smala pallar med fyra hål i varje rad är 0 

ms, 40 ms och 70 ms i raden och 100 ms mellan rader, typskiss kan ses i Figur Fel! Ingen 

text med angivet format i dokumentet..1. Tiderna som används bygger på tider från SL-

block som används vid upptändning med nonel. 

LADDARE, ERFARENHET 6 RESPEKTIVE 1,5 ÅR (GENOMFÖRD 2015-01-21) 

Densitetstest på sprängämnet utförs sällan, kanske en gång per månad. Oftast utförs de bara 

då något hänt med sprängämnet som gör att något fel misstänks. 

Avladdningsplaner följs oftast helt, det händer att justeringar görs. Dessa beror då på att ett 

hål är tätt och det inte går att komma ner med laddslangen. Då kan en avladdning flyttas till 

ett annat hål eller ett avladdat hål laddas mer för att kompensera för ett hål som delvis blev 

oladdat. 

De förinställningar som används är Ned 1 som används vid korta hål, under 8 meter. Vid 

hållängder som är från 8 meter och upp till 25 meter används Ned 2 och vid hållängder över 

25 meter används Ned 3. Oftast används ned 2. Laddarna påpekar att det blir en viss osäkerhet 

i bytet mellan de olika inställningarna, då sprängämne ligger kvar i slangen och dess längd 

kan variera mycket på grund av slitage och brott. Detta innebär att man inte kan veta exakt när 

sprängämnet byter egenskaper. 

Det är väldigt sällan pallar får stå laddade länge, oftast försöker laddarna att skjuta pallen så 

fort den är färdigladdad. 

Laddarna har ingen erfarenhet av att ladda med paketerade sprängämnen, någon gång har de 

använt dynamitstavar(Dynorex) för att ladda hål som varit alldeles för trasiga för att kunna 

ladda med emulsion. Trasigt och uppsprucket berg runtomkring hålet innebär att emulsionen 

kan rinna iväg. Laddarna har heller inte laddat emulsion i rör eller slang. 
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Laddarna planerar tändplanerna, de använder då tider som tidigare använts då SL-block var i 

bruk. 109 ms mellan raderna och 42 ms och 67 ms i raden. Det händer även att 40 ms och 70 

ms sekunder används i raden för att det är lättare att överblicka tändplanen och se om något 

blivit fel. Fördröjningen mellan raderna är ibland också 150 ms. Tändplaner anpassas till hur 

laddning och borrning har utförts. 

Laddarna saknar ibland kopplingen och ett helhetstänk från borrning till tändplan, ibland 

upplever dom att de fått borr- och laddplaner som de inte vetat hur de ska tändsätta. 

 

Figur Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet..1 Typisk tändplan som används vid skjutning av smala 

malmkroppar i Zinkgruvan. 
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1 FALL II 

För att beräkna hålavstånd i raden längs hängväggen 

𝑆 ≤ 𝜙ℎ ×
𝑃+𝜎𝑡

𝜎𝑡
    (1) 

𝑃𝑏 = 1,25 × 10−4𝜌(𝑉𝑂𝐷)2 (
𝑟𝑒

𝑟ℎ
)
2,6

   (2) 

Borrhålstrycket från ekvation (2) 

𝑃𝑏 = 1,25 × 10−4850(3500)2 (
55

89
)
2,6

=379,5 MPa  (3) 

VOD antas vara 3500 m/s då det för Subtek velcro ligger mellan 3000 och 5000 m/s och 

varierar med densiteten på sprängämnet samt inneslutning och laddningsdiameter. Men 

generellt så är detonationshastigheten lägre för lägre densitet, och en underskattning är bättre 

än en överskattning som skulle ge för stora hålavstånd. 

Hålavstånd enligt ekvation (1) med (3) 

𝑆 ≤ 89 ×
379,5+15

15
= 2,3    (4) 

Bergets draghållfasthet sätts till 15 MPa. 

I Tabell 1.1 kan en beräkning av borrhålstrycket ses med variation i vissa ingångsvärden, 

såsom andra detonationshastigheter och borrhålsdiametrar. Och i Tabell 1.2 kan praktiskt 

hålavstånd ses med variation av samma parametrar. 

Eftersom 2,3 meter är mindre än försättningen som används vid skjutning av pall med 

borrhålsdiameter 89 mm och är det största avståndet som bör användas, samt att det är 

fördelaktigt med mindre hålavstånd för mindre skadezon kommer hålavståndet sättas till halva 

försättningen. 

2,5

2
= 1,25     (5) 
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Tabell 1.1 Beräkning av borrhålstryck med Subtek Velcro laddat i slang med 55 mm innerdiameter och en 

densitet på 850 kg/m
3
. 

Sprängämne φh 

(mm) 

φe 

(mm) 

f VOD 

(m/s) 

ρ 

(g/cm
3
) 

σt 

(Mpa) 

Pbe 

(Mpa) 

Sk 

(m) 

Subtek 

Velcro 

76 55,4 0,73 3000 0,85 15 420,32 2,21 

76 55,4 0,73 3500 0,85 15 572,10 2,97 

76 55,4 0,73 4000 0,85 15 747,24 3,86 

89 55,4 0,62 3000 0,85 15 278,79 1,74 

89 55,4 0,62 3500 0,85 15 379,47 2,34 

89 55,4 0,62 4000 0,85 15 495,63 3,03 

95 55,4 0,58 3000 0,85 15 235,30 1,59 

95 55,4 0,58 3500 0,85 15 320,26 2,12 

95 55,4 0,58 4000 0,85 15 418,30 2,74 

 

Tabell 1.2 Beräkning av maximalt hålavstånd samt angivet praktiskt hålavstånd för borrhål 

längs hängväggen, subtek velcro laddat i slang med 55 mm innerdiameter och en densitet på 

850 kg/m
3
. 

Sprängämne φe 

(mm) 

φh 

(mm) 

B 

(m) 

Sp 

(m) 

Sk 

(m) 

l 

(kg/m) 

kgDxM/m n  Sp 

(m) 

Subtek 

Velcro 

55,4 76 2,0 2,5 2,21 2,05 1,60 1 2 1,00 

55,4 76 2,0 2,5 2,97 2,05 1,60 1 2 1,00 

55,4 76 2,0 2,5 3,86 2,05 1,60 1 2 1,00 

55,4 89 2,5 3,0 1,74 2,05 1,60 2 2 1,25 

55,4 89 2,5 3,0 2,34 2,05 1,60 2 2 1,25 

55,4 89 2,5 3,0 3,03 2,05 1,60 1 2 1,25 

55,4 95 2,7 3,5 1,59 2,05 1,60 2 2 1,35 

55,4 95 2,7 3,5 2,12 2,05 1,60 2 2 1,35 

55,4 95 2,7 3,5 2,74 2,05 1,60 1 2 1,35 
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2 FALL III 

För att beräkna hålavstånd i raden längs hängväggen 

𝑆 ≤ 𝜙ℎ ×
𝑃+𝜎𝑡

𝜎𝑡
    (1) 

𝑃𝑏 = 1,25 × 10−4𝜌(𝑉𝑂𝐷)2 (
𝑟𝑒

𝑟ℎ
)
2,6

   (2) 

Och för att beräkna avståndet till bufferthål samt mellan bufferthål och produktionshål 

𝐵𝑝 = (0,4 − 0,5)𝐵    (3) 

𝐵𝑏 = (0,75 − 1,0)𝐵    (4) 

Där (0,4-0,5) och (0,75-1,0) beskriver ett intervall 

Borrhålstrycket från ekvation (2) 

𝑃𝑏 = 1,25 × 10−4850(3500)2 (
44

89
)
2,6

=208,5 MPa  (5) 

VOD antas vara 3500 m/s då det för Subtek velcro ligger mellan 3000 och 5000 m/s och 

varierar med densiteten på sprängämnet samt inneslutning och laddningsdiameter. Men 

generellt så är detonationshastigheten lägre för lägre densitet, och en underskattning är bättre 

än en överskattning som skulle ge för stora hålavstånd. 

Hålavstånd enligt ekvation (1) med (5) 

𝑆 ≤ 89 ×
208,5+15

15
= 1,33    (6) 

Bergets draghållfasthet sätts till 15 MPa. 

Praktiskt hålavstånd sätts till B/2, som för 89 mm borrhålsdiameter är 1,25 m. 

2,5

2
= 1,25     (7) 

Hålavståndet mellan hålen vid konturen och bufferthålen är enligt (3), för 89 mm borrhål där 

det avståndet normalt är 3,0 m. 
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𝐵𝑝 = (0,4 − 0,5)3,0 =1,2 -1,25   (8) 

Och hålavståndet mellan bufferthål och produktionshål för borrhålsdiameter 89 mm 

𝐵𝑏 = (0,75 − 1,0)3,0 = 2,25 − 3,0   (9) 

Tabell 2.1 Sammanställning av hålavstånd för hängväggshål, bufferthål och produktionshål. 

Sprängämne φh 

(mm) 

φe 

(mm) 

ρ 

(kg/m3) 

B (m) Sp (m) Sk (m) Bb 

(m) 

Bp (m) 

Subtek 

Velcro 

76 44 850 2,0 2,5 1,00 2,5 1,25 

89 44 850 2,5 3 1,25 3 1,5 

95 44 850 2,7 3,5 0,90 3,5 1,75 

  

Tabell 2.2 Beräkning av borrhålstryck och hålavstånd för hål längs hängvägg. 

Sprängämne φh 

(mm) 

φe 

(mm) 

f VOD 

(m/s) 

ρ 

(g/cm
3
) 

σt 

(Mpa) 

Pbe 

(Mpa) 

Sk 

(m) 

Subtek 

Velcro 

76 44 0,58 3000 0,85 15 230,90 1,25 

76 44 0,58 3500 0,85 15 314,29 1,67 

76 44 0,58 4000 0,85 15 410,50 2,16 

89 44 0,49 3000 0,85 15 153,16 1,00 

89 44 0,49 3500 0,85 15 208,46 1,33 

89 44 0,49 4000 0,85 15 272,28 1,70 

95 44 0,46 3000 0,85 15 129,26 0,91 

95 44 0,46 3500 0,85 15 175,94 1,21 

95 44 0,46 4000 0,85 15 229,80 1,55 
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Tabell 2.3 Praktiskt hålavstånd för hål längs hängvägg. 

Sprängämne φe 

(mm) 

φh 

(mm) 

B 

(m) 

Sp 

(m) 

Sk 

(m) 

l 

(kg/m) 

kgDxM/m n  Skp 

(m) 

Subtek 

Velcro 

44 76 2,0 2,5 1,25 1,29 1,01 2 2 1,00 

44 76 2,0 2,5 1,67 1,29 1,01 2 2 1,00 

44 76 2,0 2,5 2,16 1,29 1,01 1 2 1,00 

44 89 2,5 3,0 1,00 1,29 1,01 3 3 0,83 

44 89 2,5 3,0 1,33 1,29 1,01 2 2 1,25 

44 89 2,5 3,0 1,70 1,29 1,01 2 2 1,25 

44 95 2,7 3,5 0,91 1,29 1,01 3 4 0,68 

44 95 2,7 3,5 1,21 1,29 1,01 3 3 0,90 

44 95 2,7 3,5 1,55 1,29 1,01 2 3 0,90 

 

Tabell 2.4 Beräkning av hålavstånd för buffertrader och produktionsrader. 

Sprängämne φe 

(mm) 

φh 

(mm) 

B 

(m) 

Sp 

(m) 

n Sp 

(m) 

Bp 

(m) 

(0,4-

0,5) 

Bb 

(m) 

(0,75-

1) 

Subtek 

Velcro 

44 76 2,0 2,5 2 1,00 1,25 0,50 2,5 1 

44 76 2,0 2,5 2 1,00 1,25 0,50 2,5 1 

44 76 2,0 2,5 1 1,00 1,25 0,50 2,5 1 

44 89 2,5 3,0 3 0,83 1,5 0,50 3 1 

44 89 2,5 3,0 2 1,25 1,5 0,50 3 1 

44 89 2,5 3,0 2 1,25 1,5 0,50 3 1 

44 95 2,7 3,5 3 0,68 1,75 0,50 3,5 1 

44 95 2,7 3,5 3 0,90 1,75 0,50 3,5 1 

44 95 2,7 3,5 2 0,90 1,75 0,50 3,5 1 
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Sprängämne VOD 
ρ 
(g/cm3) 

φe 

(mm) 
φh 

(mm) f 
σt 

(Mpa) 
Pbe 
(Mpa) S (m) 

Dynapre/riosplit 

7000 1,2 22 76 0,29 15 292,73 1,56 

7000 1,2 24 76 0,32 15 367,05 1,94 

7000 1,2 32 76 0,42 15 775,46 4,01 

7000 1,2 40 76 0,53 15 1385,25 7,09 

Dynapre/riosplit 

7000 1,2 22 89 0,25 15 194,17 1,24 

7000 1,2 24 89 0,27 15 243,46 1,53 

7000 1,2 32 89 0,36 15 514,36 3,14 

7000 1,2 40 89 0,45 15 918,82 5,54 

Dynapre/riosplit 

7000 1,2 22 95 0,23 15 163,87 1,13 

7000 1,2 24 95 0,25 15 205,47 1,40 

7000 1,2 32 95 0,34 15 434,11 2,84 

7000 1,2 40 95 0,42 15 775,46 5,01 

         

Sprängämne 
φe 

(mm) φh (mm) B (m) S (m)   n   Sp (m) 

Dynapre/riosplit 
7000 

22 76 2,0 1,56 
 

2 
 

1,12 

24 76 2,0 1,94   2   1,30 

32 76 2,0 4,01 
 

1 
 

2,00 

40 76 2,0 7,09   1   2,56 

Dynapre/riosplit 
7000 

22 89 2,5 1,24   3   0,99 

24 89 2,5 1,53   2   1,17 

32 89 2,5 3,14 
 

1 
 

1,93 

40 89 2,5 5,54   1   2,63 

Dynapre/riosplit 22 95 2,7 1,13   3   0,94 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50Skadezon (m) 

Jämförelse av skadezon mellan olika sprängämnen och laddningar för ett borrhål på 89 mm 

Subtek Velcro 89 950

Subtek Velcro 89 850

Senatel f 62/89

Kemix f 60/89

Subtek Velcro f 55/89

Dynapre f 40/89

Subtek Velcro f 44/89

Dynapre f 24/89
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7000 24 95 2,7 1,40   2   1,11 

32 95 2,7 2,84 
 

1 
 

1,86 

40 95 2,7 5,01   1   2,60 

         

Sprängämne VOD 
ρ 
(g/cm3) 

φe 

(mm) 
φh 

(mm) f 
σt 

(Mpa) 
Pbe 
(Mpa) S (m) 

Dynapre/riosplit 

3600 1,2 22 76 0,29 15 77,42 0,47 

3600 1,2 24 76 0,32 15 97,08 0,57 

3600 1,2 32 76 0,42 15 205,10 1,12 

3600 1,2 40 76 0,53 15 366,38 1,93 

Dynapre/riosplit 

3600 1,2 22 89 0,25 15 51,35 0,39 

3600 1,2 24 89 0,27 15 64,39 0,47 

3600 1,2 32 89 0,36 15 136,04 0,90 

3600 1,2 40 89 0,45 15 243,02 1,53 

Dynapre/riosplit 

3600 1,2 22 95 0,23 15 43,34 0,37 

3600 1,2 24 95 0,25 15 54,35 0,44 

3600 1,2 32 95 0,34 15 114,82 0,82 

3600 1,2 40 95 0,42 15 205,10 1,39 

         

Sprängämne 
φe 

(mm) φh (mm) B (m) S (m)   n   Sp (m) 

Dynapre/riosplit 
3600 

22 76 2,0 0,47 
 

5 
 

0,42 

24 76 2,0 0,57 
 

4 
 

0,50 

32 76 2,0 1,12 
 

2 
 

0,87 

40 76 2,0 1,93   2   1,30 

Dynapre/riosplit 
3600 

22 89 2,5 0,39   7   0,36 

24 89 2,5 0,47 
 

6 
 

0,43 

32 89 2,5 0,90 
 

3 
 

0,76 

40 89 2,5 1,53   2   1,17 

Dynapre/riosplit 
3600 

22 95 2,7 0,37   8   0,35 

24 95 2,7 0,44 
 

7 
 

0,41 

32 95 2,7 0,82 
 

4 
 

0,71 

40 95 2,7 1,39   2   1,11 

         

         

Sprängämne VOD 
ρ 
(g/cm3) 

φe 

(mm) 
φh 

(mm) f 
σt 

(Mpa) 
Pbe 
(Mpa) S (m) 

Kemix A 5000 1,2 50 76 0,66 15 1262,52 6,47 

 
5000 1,2 55 76 0,72 15 1617,55 8,27 

 
5000 1,2 60 76 0,79 15 2028,19 10,35 

  5000 1,2 65 76 0,86 15 2497,41 12,73 

Kemix A 5000 1,12 32 89 0,36 15 244,93 1,54 

  5000 1,12 39 89 0,44 15 409,66 2,52 

 
5000 1,2 60 89 0,67 15 1345,27 8,07 
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  5000 1,2 65 89 0,73 15 1656,50 9,92 

Kemix A 5000 1,2 50 95 0,53 15 706,76 4,57 

 
5000 1,2 55 95 0,58 15 905,51 5,83 

 
5000 1,2 60 95 0,63 15 1135,38 7,29 

  5000 1,2 65 95 0,68 15 1398,06 8,95 

         

         

Sprängämne 
φe 

(mm) φh (mm) B (m) S (m)   n   Sp (m) 

Kemix A 50 76 2,0 6,47 
 

1 
 

2,47 

 
55 76 2,0 8,27 

 
1 

 
2,70 

 
60 76 2,0 10,35 

 
1 

 
2,89 

  65 76 2,0 12,73   1   3,04 

Kemix A 32 89 2,5 1,54   2   1,18 

  39 89 2,5 2,52   1   1,68 

 
60 89 2,5 8,07 

 
1 

 
3,09 

  65 89 2,5 9,92   1   3,32 

Kemix A 50 95 2,7 4,57   1   2,48 

 
55 95 2,7 5,83 

 
1 

 
2,80 

 
60 95 2,7 7,29 

 
1 

 
3,10 

  65 95 2,7 8,95   1   3,37 

         

         

Sprängämne VOD 
ρ 
(g/cm3) 

φe 

(mm) 
φh 

(mm) f 
σt 

(Mpa) 
Pbe 
(Mpa) S (m) 

Senatel 4500 1,2 50 76 0,66 15 1022,64 5,26 

 
4500 1,2 55 76 0,72 15 1310,22 6,71 

 
4500 1,2 60 76 0,79 15 1642,84 8,40 

  4500 1,2 65 76 0,86 15 2022,91 10,33 

Senatel 4500 1,2 50 89 0,56 15 678,30 4,11 

 
4500 1,2 55 89 0,62 15 869,05 5,25 

 
4500 1,2 60 89 0,67 15 1089,67 6,55 

  4500 1,2 65 89 0,73 15 1341,77 8,05 

Senatel 4500 1,2 50 95 0,53 15 572,48 3,72 

 
4500 1,2 55 95 0,58 15 733,46 4,74 

 
4500 1,2 60 95 0,63 15 919,66 5,92 

  4500 1,2 65 95 0,68 15 1132,43 7,27 

         

         

Sprängämne 
φe 

(mm) φh (mm) B (m) S (m)   n   Sp (m) 

Senatel 44 76 2,0 5,26 
 

1 
 

2,27 

 
44 76 2,0 6,71 

 
1 

 
2,51 

 
44 76 2,0 8,40 

 
1 

 
2,71 

  44 76 2,0 10,33   1   2,88 
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Senatel 44 89 2,5 4,11   1   2,26 

 
44 89 2,5 5,25 

 
1 

 
2,56 

 
44 89 2,5 6,55 

 
1 

 
2,84 

  44 89 2,5 8,05   1   3,08 

Senatel 44 95 2,7 3,72   1   2,20 

 
44 95 2,7 4,74 

 
1 

 
2,52 

 
44 95 2,7 5,92 

 
1 

 
2,82 

  44 95 2,7 7,27   1   3,10 

         

Sprängämne VOD 
ρ 
(g/cm3) 

φe 

(mm) 
φh 

(mm) f 
σt 

(Mpa) 
Pbe 
(Mpa) S (m) 

Dynorex 4000 1,4 32 76 0,42 15 295,42 1,57 

 
4000 1,4 32 89 0,36 15 195,94 1,25 

 
4000 1,4 32 95 0,34 15 165,37 1,14 

         

Sprängämne 
φe 

(mm) φh (mm) B (m) S (m)   n   Sp (m) 

Dynarex 32 76 2,0 1,57 
 

2 
 

1,13 

 
32 89 2,5 1,25 

 
2 

 
1,00 

 
32 95 2,7 1,14 

 
3 

 
0,94 
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Pallsyn har utförts tisdagen 24 februari 2015 för pall 220 skivor 1och 2 i Nygruvan1130. 

Skjutningen utfördes måndagen 23 februari. 

Pallsynare var 

Elisabeth Wiberg 

Sören Svanberg 

Jouni Hansen-Haug 

 Sammanfattning: Skjutningen ser ut att ha gått bra. Västra delen av hängväggen sköts 

skonsamt och ser bra ut med det som har lastats nu. Lite skador i omgivande berg. 

 Skiva 1 

 FOV 

Väldigt lite synliga skador närmast pallen, fältet är skrotat sedan tidigare fram till nära 

pallkant. 

 Lastgluggen 

Brynet set lite skadat ut, ett sprutbetongblock hänger ner i brynet. Lastgluggen är full i fint, 

fragmenterat berg. Högst uppe i gluggen syntes ett lite större stenblock. 

 Skiva 2 

 FOV 

Väldigt lite skador här också, dock ser det ut att vara nedskrotat en del berg från pelarspets till 

höger där fältet svänger in mot malmen. Skrotat klart sedan tidigare. 

  

Pallen  

i västra delen av pallen är hängväggen synlig halva rumshöjden ner. Ser bra ut hitintills med 

antydningar till borrpipor genom vita blemmor på hängen. Östra delen är fortfarande full med 
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berg från rumsmitt till östra änden. Inga stora skador varken i ligg eller i tak, berget är fint 

fragmenterat. 
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