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SAMMANFATTNING 

Denna rapport redovisar ett antal sprängtekniska försök vars syfte var att undersöka ett antal faktorer 

som påverkar skivrasbrytningen. De undersökta faktorerna var bakåtbrytning, inverkan av sidohål, 

rörelser i en skivrassalva samt effekten av kompakterade bergmassor.  

Försöken med bakåtbrytning och inverkan av sidohål utfördes i det gamla dagbrottet i Svappavaara. 

Försöksområdet var ca 100 m långt med pallhöjder på 10-20 m. Försöksområdet indelades i fyra del-

områden och totalt borrades ett 40-tal hål. Håldimensionen var 115 mm och försättningen i skivras-

kransarna var 3 m. Mellan varje delområde borrades ett antal renshål. I det första försöksområdet bor-

rades en skivraskrans bestående av 8 st hål. Avsikten med detta försök var att studera närhålspåverkan 

och bakåtbrytning. Det andra försöksområdet bestod av ett antal parallella hål. Hålen borrades i två 

grupper med olika försättning och avsikten var att studera utslag och bakåtbrytning. I det tredje för-

söksområdet borrades en krans med 3 hål och 3 m försättning. Avsikten var att studera största hålav-

stånd där full lossbrytning skedde. Det fjärde försöksområdet innehöll också en krans med 8 hål men 

de var betydligt kortare än hålen i försök 1. Hålen laddades med LKAB:s standardemulsion KimuluxR 

0500.  

Inmätning av hållägen och hålavvikelser gjordes. Detonationshastighetsmätningar (VOD) utfördes 

samt höghastighetsfilmning av salvorna. Pallfrontens läge före och efter sprängning mättes med ste-

reofotogrammetri.  

Geologin och hålavvikelsen var betydligt sämre än förväntat och kom att påverka resultaten. Samman-

fattningsvis blev bakåtbrytningen störst vid skivraskransarna. När försättningen ökades till 3,5 m blev 

utslaget bra men styckefallet grövre. Vidare klarade ett fulladdat 115 mm hål att slå ut för hålavstånd 

på mer än 7 m. Kasthastigheter på 13-21 m/s uppmättes. Närpåverkan på grannhål kunde inte studeras 

då VOD-mätningarna inte fungerade tillfredställande. 

Försöken med simulerade rörelser i skivrassalva utfördes i Kirunagruvan. Försöksuppläggningen in-

nebar att kasthastigheten bestämdes vid sprängning av ett antal 64 mm resp. 115 mm hål som borrats 

parallellt med en ort- eller tunnelvägg för olika försättningar. Utslaget har varit fritt. En ny mätmetod 

togs fram bestående av en stötstång som glider i ett mätrör. Stötstången fästs i väggen och när väggen 

sprängs klipper stötstången av ett antal koaxialkablar som sitter i mätröret. På detta sätt har kasthastig-

heten kunnat bestämmas med stor precision. Kasthastigheten hos bergväggen beror av sprängämnes-

mängd och försättning och har varierat mellan 7 m/s (för 115 mm hål och 3,3 m försättning) upp till 45 

m/s (för 64 mm hål och 0,52 m försättning). 

Försöksserien pågår och avslutande försök med skjutning av kommer att göras både med fritt utslag 

och med utslaget hindrat av inlastat rasberg i tunneln. 
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SUMMARY 

This report describes some tests made in order to examine a number of important factors in sublevel 

caving. Among these factors were back-break, influence of a neighbour hole, rock movements in cav-

ing and the effect of compacted rock. 

The tests with back-break and influence of neighbour holes were performed in the abandoned open pit 

at Svappavaara, some 50 km south of Kiruna. The tests area was 100 m long with bench heights of 10-

20 m. The area was divided into 4 test areas. Some 40 blast holes were drilled with a hole dimension 

of 115 mm and with a burden of 3 m. The 1st test area contained a sublevel drill layout of 8 holes but 

drilled downwards. The purpose here was to study the influence of a neighbour hole and back-break. 

The 2nd area consisted of a number of parallel vertical holes in two groups with different burdens. In 

the 3rd area three holes were drilled in a way to test the maximum spacing for breaking rock. The 4th 

area was again a test of the sublevel caving drill plan. The holes were charged with LKAB’s standard 

emulsion KimuluxR 0500 for sublevel caving work. 

Measurements of the straightness of the holes were done. The detonation velocity was measured and 

the four rounds were high-speed filmed. The position of the bench front before and after blasting was 

measured with a stereo photogrammetric technique.  

The geology and the deviation of the holes were worse than expected and had an influence on the re-

sults. The maximum back-break occurred at tests with sublevel caving. It was possible to increase the 

burden to 3,5 m but with a coarser fragmentation. Furthermore fully charged 115 mm holes with a 

spacing of 7 m had no problem to break the burden. The velocity of the blasted front was measured to 

13-21 m/s.  

Tests simulating sublevel caving were performed in the Kiruna mine by blasting a number of 64 mm 

and 115 mm holes drilled parallel with drift walls at different burdens. The walls were unconfined, i.e. 

free to move. A new method was invented consisting of an impact rod sliding in a measuring pipe. The 

impact rod is attached to the wall and when the wall is blasted the rod starts to move in the pipe and 

cuts a number of equally spaced coaxial cables fixed in the pipe. The velocity of the blasted wall was 

in this way measured with very good accuracy. The velocity of the wall depends upon the amount of 

explosive and the burden and varies in these tests from 7 m/s (for a 115 mm hole with a burden of 

3,3m) up to 45 m/s (for a 64 mm hole and with a burden of 0,52 m). 

The drift wall tests series will continue with unconfined shots and shots were the drift wall is confined 

by caving debris.  
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1 BAKGRUND 

Projektet ”Kontrollerad sönderbrytning i skivrassprängning” drivs av Swebrec och LKAB och ingår i 

Swebrecs forskningsprogram för perioden 2007-2009. Detta projekt består av delprojekten  

1. Bakåtbrytning     utfördes i Svappavaara 

2. Inverkan av sidohål    utfördes i Svappavaara   

3. Rörelse i salvan och effekt av kompakterade bergmassor utfördes i Kiruna  

Då projektet planerades 2006 var tanken att huvudparten av dessa försök skulle kunna utföras i dag-

brott för att lättare kunna studera problemen eftersom sprängningsresultat i skivraset inte är åtkomliga. 

En uppdelning har därefter gjorts så att delprojektet rörelse i salvan har påbörjats och utförs under 

jord, se lägesrapport ”Kontrollerad sönderbrytning i skivrassprängning” (Olsson m.fl. 2008).  

Studie av bakåtbrytning och inverkan av sidohål bedömdes dock vara lättare att utföra i dagbrott och 

därför planerades ett fältförsök i Svappavaara gamla dagbrott. Försöket utfördes under hösten 2007. 

Denna rapport redovisar fältförsöken som hittills utförts i delprojekten, ”Bakåtbrytning och inverkan 

av sidohål i Svappavaara” samt ”Rörelse i salvan och effekt av kompakterade bergmassor” i Kiruna. 

I det andra delprojektet simuleras skivraset genom att hål som borrats parallellt med ortväggar skjuts 

med fritt utslag och mothåll av rasberg. Försöksserien pågår och avslutande försök kommer att göras 

med utslaget hindrat av inlastat rasberg i orten. 

Parallellt med ”Kontrollerad sönderbrytning i skivrassprängning” driver Swebrec det HLRC-

finansierade projektet ”Förbättrad skivrasbrytning” med Matthias Wimmer vid LTU som doktorand. 

Vissa arbetsuppgifter i det senare projektet har mycket gemensamt med underjordsdelen av det först-

nämnda. Det gäller särskilt den del som kallas FIBIT eller ”full-scale in-situ burden tests” som är un-

der utförande på samma område som den planerade fortsättningen av underjordsdelen i detta projekt. 

2 MÅLSÄTTNING 

Målsättningen med projektet i Svappavaara var att dels undersöka hur ett antal närliggande hål påver-

kar varandra vid sprängning och dels att undersöka största möjliga hålavstånd för sönderbrytning.  

Målsättningen med projektet i Kirunagruvan var att undersöka rörelsemöjligheten hos det sprängda 

berget vid mothåll, dvs. att mäta den horisontella rörelsen hos det sprängda berget. 
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3 BAKÅTBRYTNING OCH INVERKAN AV SIDOHÅL 

3.1 Plats och geologi 

Svappavaara gamla dagbrott valdes som försöksplats. Det bedömdes vara en bättre försöksplats än 

dolomitbrottet i Masugnsbyn beroende dels på att sidoberget i Svappavaara liknar sidoberget i Kiruna, 

dels på att Svappavaara ligger närmare Kiruna. 

 

LKAB:s gamla dagbrott i Svappavaara är vattenfyllt och omges av rätt branta väggar. I brottets östra 

del, i gråbergspartiet, var bergväggarna höga och detta bedömdes vara ett lämpligt område för våra 

försök. Berggrunden runt själva fyndigheten består av vulkaniska bergarter, syenitporfyr och omvand-

lingsprodukter ur denna. 

3.2 Genomförande 

Arbetet i det utvalda området inleddes med rensning . Stora mängder berg och sten schaktades bort 

från pallkantens ovanyta och en transportväg byggdes. Försöksområdet som togs fram var ca 100 m 

långt, 10-15 m brett och 10-20 m högt. Fronten som var rätt jämn efter tidigare förspräckning stupade 

62-64°. Pallens ovanyta avvägdes och pallhöjden mättes in. Efter detta kunde borrplaner tas fram. 

Figur 1 till Figur 4 visar några bilder från pallen. Samma borrhålsdiameter, hålvinklar och försättning 

som skivraset i Kirunagruvan valdes men kransarna, som bestod av 8 hål, borrades här i stället nedåt-

riktade. Försökskransarnas håldimension var således 115 mm och försättningen i kransarna 3 m. Figur 

5 visar grundlayouten för försöksområdet. Utanför vårt ordinarie försöksområde, där pallhöjden var 

lägre, planerades och borrades hål för Matthias Wimmers försök, vilka dock aldrig genomfördes.  

    

       
Figur 1: Pallfronten Figur 2: Pallens ovanyta 
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Figur 3: Pallfronten Figur 4: Uppborrning av pallen 

   
 

Vårt försöksområde indelades i fyra delområden. Mellan varje delområde borrades ett antal renshål. I 

det första försöksområdet borrades en skivraskrans bestående av 8 st hål och 3 m försättning. Avsikten 

med detta försök var att studera närhålspåverkan och bakåtbrytning. Försöksområde II bestod av ett 

antal parallella hål. Hålen borrades i två grupper med olika försättning, 3 och 3,5 m, och avsikten var 

att studera utslag och bakåtbrytning. I försöksområde III borrades en krans med 8 hål och 3 m försätt-

ning. Avsikten var att studera största hålavstånd där full lossbrytning skedde. Försöksområde IV inne-

höll också en krans med 8 hål men de var betydligt kortare.  

Borrningen utfördes med en borrigg, Atlas Copco Roc F7, som lånades från dolomitbrottet i Masugns-

byn. Borrningen gick i stort sett bra, dock var borrprecisionen dålig då aggregatet saknade möjlighet 

till parallellförskjutning av borrbalken, varför en flyttning av aggregatet måste göras för varje enskilt 

hål, se vidare kommentarer. Emulsionssprängämnet KimuluxR 0500 användes för laddning (dvs. Ki-

muluxR 0000 repumpable med tillsats av 5 % aluminium). Det har en densitet om ca 1200 kg/m3 efter 

svällning. Som primer användes SLP50, en primer bestående av Kimulux 42 (65×180 mm). Laddning-

en utfördes med hjälp av en laddbil från LKAB.  

Ett säkerhetsavstånd till anrikningsverket på 800 m hade beräknats för att undvika kast. Som en extra 

försiktighetsåtgärd täcktes salvornas övre kant med sprängmattor. Vår sprängtid bestämdes till 17-19, 

vilket ställde till en del problem pga. mörkret. 

3.3 Mätningar 

Hålen mättes in av LKAB:s gruvmätare, dels med totalstation för påhuggsläget dels med avvikelse-

mätningsinstrument. Utrustningen som LKAB nyligen köpt är baserad på gyroteknik. På grund av 

risken att fastna med utrustningen så kunde inte hela håldjupen mätas in. Hålen videofilmades av 

LKAB och det framgick att många av hålen var påverkade av sprickor. För att få en uppfattning om 
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hur uppsprucket berget var så borrades några extra hål bakom försöksraderna. Sedan gjordes en enkel 

vattenförlustmätning genom att vatten hälldes i hålen och sjunkhastigheten på vattenytan mättes.  

Vid sprängningen mättes detonationshastigheten, VOD, i hålen med DataTrap1 från MREL. Vidare 

både videofilmades och höghastighetsfilmades salvorna. Höghastighetsfilmningen utfördes med teknik 

från Prosolve och bestod av en kamera, typ Redlake Motionscope, samt dator och utvärderingspro-

gram. Platsen för filmningen var ett antal 100 m snett framför pallen. För att underlätta utvärderingen 

av pallytans rörelse fästes basketbollar på snören som hängdes på pallfronten.  

Pallfrontens läge före och efter sprängning mättes med stereofotogrammetri. Kamerautrustning och 

analysprogramvara BlastMetrix kommer från det österrikiska företaget 3G Software & Measurement i 

Graz i Österrike (Gaich m.fl. 2006) . Ett foto tas av ytan som innehåller några referensskärmar och 

längdskalor, kameran flyttas i sidled och ett nytt foto tas. Programvaran skapar sen en 3D-yta av tri-

angelformade element på vilken fotona draperas. Ur denna kan man med programvaran ShapeMetrix 

mäta in avstånd, sprickor och sprickfrekvenser, bakåtbrytning m.m. Linjer med c-c 1m, målades på 

pallens ovansida för att hjälpa till med utvärderingen av bakåtbrytningen. Utförandet och analysen 

kallas nedan kort för 3G-metoden 

 

Figur 5: Längdplan som visas den planerade borrplanen för försöksområdet (den röda linjen visar pallens 
inmätta ovanyta och punkterna visar inmätt palldjup) 
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3.4 Delförsök i projektet 

3.4.1 Salva 1 - Test av närhålspåverkan och bakåtbrytning 

Salva 1 bestod dels av några renshål och dels en skivraskrans bestående av 8 st hål med försättningen 

3 m, se Figur 6. I Tabell 1 visas vad som planerades och vad som mättes. Hålens riktning visade sig 

vid senare inmätning stämma dåligt mot planerade riktningar. Dubbla mätkablar för VOD sattes i 

samtliga hål. För bestämning av kasthastigheten hängdes mätbollar på pallfronten i två rader med tre 

stycken mätbollar per rad. Avståndet mellan mätbollarna i raderna var 3 m, se Figur 6.  

   

 

Figur 6: Borr- och laddplan för salva 1 
 

Salva 1 

575              550                525       500    500       525          550               575 Intervall (ms) 

1                  2             3    4         5    6               7               8     Hålnummer 
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Tabell 1: Planerade och mätta värden för salva 1 

Hål Sidovinkel ° Frontvinkel ° Hållängd, m Avladdning, m Sprängämne, kg Intervall

nr plan mätt plan   mätt plan  mätt plan  mätt plan  mätt ms 

1   73,0   71,8 63 58,0 24,1 22,8   2,0 2,0 260 278 575 

2   79,7   78,6 63 59,0 23,4 22,8   4,0 6,0 210 215 550 

3   84,9   82,9 63 61,1 23,1 22,8 10,0 12,0 135 145 525 

4   89,0   94,0 63 61,7 23,0 21,1   3,3 3,0 226 221 500 

5   91,3   92,9 63 66,4 23,0 21,9 17,0 16,0   73  79 500 

6   95,5   98,6 63 60,9 23,1 22,0   3,0 3,0 237 260 525 

7 100,7 101,5 63 63,0 23,4 23,4   7,5 8,0 192 215 550 

8 107,0 103,2 63 57,7 24,1 23,5   2,0 2,0 268 292 575 

 

 

Figur 7 till Figur 10 visar några bilder från laddningsarbetet. I Figur 11 framgår pallens utseende innan 

sprängning. Framför pallväggen hängdes några basketbollar som användes som mätobjekt vid mätning 

av pallväggens kasthastighet. 

 

    
Figur 7: Laddning av hål i salva 1 Figur 8: Käck personal 

            

    
Figur 9: Primer och tändare Figur 10: Övertäckning med sprängmattor 
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Figur 11: Salva 1, pallfront före sprängning Figur 12: Resultat efter sprängning 
                
 

Denna försökssalva sprängdes den 20 sep 2007 vid 19-tiden på kvällen. Salvan gick hyfsat bra och 

resultatet framgår av Figur 12. Dock stod delar av hål 7 och 8 kvar, vilka inte riktigt hade slagit ut. 

Området syns till höger om sprängmattorna i Figur 12. Det ena hålet visas i Figur 13.  

Salvan hade också brutit bakåt, vilket framgår av Figur 14. Salvan tvärades av ett slag vilket gjort att 

hål 7 och 8 klippts av och att den övre delen stod kvar. Dessa två hål sköts om. 

 

                       
Figur 13: Odetonerat sprängämne Figur 14: Slaget och ett renshål 

   

Det var relativt stora skillnader på kasthastigheten hos bollarna på pallytan. Kasthastigheten bestämdes 

genom att höghastighetsfilma rörelsen av salvytan. Hastigheten var störst mitt över kransen och avtog 

utåt vilket innebar att en ”fryst” bild påminner om en bulle. Boll nr 6 låg i centrum av ”utslagsbullen”. 

Odetonerat sprängämne 

1
3 

2 4 

5 

6
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Boll 1 och boll 3 låg båda på ovansidan om ”utslagsbullen”. Boll 2 låg på sidan om ”utslagsbullen”, se 

vidare Tabell 2. Pallytan hade efter accelerationsfasen en medelhastighet på drygt 20 m/s, se även 

Bilaga 6. Boll 4 och 5 syntes dåligt och deras hastigheter kunde därför inte utvärderas. 

 

Tabell 2: Kasthastigheter i salva 1 
Boll Accelererar under 

ms 
Toppvärde 

m/s 
Medelvärde efter accelerationen 

m/s 

1 168 22 15 

2 96 23 20 

3 88 28 23 

6 112 34 25 

Medel   21 

 

Inga VOD-värden från denna salva registrerades p.g.a. utrustningen inte fungerade. Figur 15 visar hur 

pallytan såg ut efter utlastning. 

 

 
Figur 15: Pallfronten efter sprängning och utlastning 

 

Efter utlastning av berget kunde vi mäta in pallytan igen med 3G-metoden. För att underlätta tolkning-

en så målades 9 punkter/salva ut på bergväggen med hjälp av en skylift, se Figur 16. Positionen av 

dessa punkter mättes sedan in med totalstation av LKAB:s gruvmätare.   
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Figur 16: Utsättning av inmätningspunkter 

 

Dessa värden samt positionen på borrhålen matades in i programmet ShapeMetrix, där 3D-modellen 

av pallfronten från BlastMetrix lagrats. Frontens läge och borrhålens läge överlagras där på 3D-

modellen. Denna kan sedan vridas och det framgår då hur hålen avvikit, se Figur 17. Observera att det 

vänstra hålet, hål nr 1, försvinner bakom fronten, dvs. det har inte orkat bryta ut hela vägen till botten. 

Även hål 2 och 5 är djupare än vad figuren visar vilket också framgår av Tabell 2.  

För att beräkna storleken på hålavvikelsen har koordinaterna för borrhålens påhugg och botten matats 

in i Bentley MicroStation© 3D CAD ( Markström, 2009). Resultatet av detta, dvs. avvikelsen från pla-

nerad sidovinkel och frontvinkel visas i Tabell 1. Avvikelserna har varit stora och varierar från 0,8° 

som bäst upp till 5° som mest för sidovinkel och mellan 0-5,3° för frontvinkel.   

Bakåtbrytningen kan avläsas ur profiler från ShapeMetrix, se exempel för hål 1 i Figur 18 samt övriga 

hål i Bilaga 1. I Tabell 3 visas en kort sammanställning av storleken på bakåtbrytningen (varierar längs 

hålet) och hur kvarstående berg varierar för hålen. 

 

Tabell 3: Bakåtbrytning och kvarstående berg (avstånd i m) 

Hål nr 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bakåtbrytning, maximum 1,1 1,8 2,0 2,0 0,8 1,8 0,4 1,8 

Avstånd från påhugg 2,0 7,2 15,3 14,6 13,5 18,1 4,7 18,9 

Max kvarstående berg, m 3,6 0,6 - - - - - - 

Avstånd från påhugg 22,1 19,9 - - - - - - 
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Figur 17: Fronten i 3D med inlagda borrhål 

 

 

 

 

Figur 18: Frontens profil och hål nr 1 ger bakåtbrytningen 
 

Den största bakåtbrytningen hade hål 3 och 4 och den var 2,0 m. I hål 1 var det mest kvarstående berg, 

hela 3,6 m och ca 9 m av pipan stod här kvar. Det beror troligen på att hålet blev flackare än planerat, 

se Tabell 1. En annan förklaring kan vara att hålet inte detonerat riktigt i botten. Tyvärr fungerade inte 

VOD mätningen här. 
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3.4.2 Salva 2 - Test av ökad försättning och bakåtbrytning 

I salva 2 planerades 11 st vertikala parallella hål, de fyra första hålen med 3,0 m försättning, de fem 

följande hålen med 3,5 m försättning och slutligen två hål med 3,0 m försättning, se Figur 19. Det 

planerade håldjupet varierade mellan 18-19 m (1 m underborrning). Hålavståndet var 3 m. Hål 5-9 

sprängdes som salva två och övriga hål sprängdes senare som renshål. Tabell 4 visar data från salva 2, 

både planerade och uppmätta.  

 

 
Figur 19: Hållayout för Salva 2 

 

Tabell 4: Data från salva 2 
Hål 
nr 

Sidovinkel 
° 

Frontvinkel 
° 

Laddlängd 
m 

Sprängämne 
kg 

Intervall 
ms 

 Plan Mätt Plan Mätt Laddat Avladdn. Plan Mätt Plan Verklig2) 

5 90 94,3 63 63,0 17 2 212 244 25 30 

6 90 91,4 63 62,6 16,5 2 206 212 0 7 

7 90 93,8 63 62,7 15 31) 187 201 0 1 

8 90 91,3 63 62,9 16 31) 199 214 0 0 

9 90 96,6 63 60,0 16 2 199 240 25 ej mätt 
1) Ökad avladdning pga. ojämn överyta 2) Uppmätt vid VOD mätning 

 

Hålavvikelsen har varit stor för sidovikeln och felet har varierat mellan 1,3° till 6,6°. För frontvinkeln 

har avvikelsen varit mindre och som bäst 0° och som sämst 3,0°. 

Salvan sprängdes den 26/9 och resultatet av salvan var ett grovt styckefall med många stora block. 

Figur 20 visar pallfronten för sprängning med inlagda mätbollar och Figur 21 till Figur 23 visar resul-

tatet av salvan. Bilden i Figur 21 är tagen från platsen för höghastighetsfilmningen.  

 

   1        2       3       4       5        6        7      8       9      10    11
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Figur 20: Salva 2 innan sprängning Figur 21: Salva 2 efter sprängning 

 

            
Figur 22: Salva 2 efter sprängning Figur 23: Bakåtbrytning från salva 2 

 
        

Hål 5 blev delvis avklippt ca 10 m från ovanytan av ett brant tvärande slag. Slagen har också bidragit 

till en bakåtbrytning på ca 1,8 m. Det grova styckefallet, betydligt grövre än från salva 1, beror troli-

gen på den stora försättningen i kombination med det tvärande slaget. Detta kan betyda att den försätt-

ning på 3,0 m som LKAB nu tillämpar är rätt optimal. VOD mätningarna blev svårtolkade och inte 

bra, se Bilaga 5. Hastigheter mellan 4600-5500 m/s uppmättes. Svårigheter med tolkningen beror san-

nolikt på att berget har varit mycket uppsprucket och troligen därför innehållit gott om förbindelser 

mellan hålen. Uppmätta intervalltider skiljer sig något åt jämfört med planerade, se Tabell 4. Som en 

extra säkerhetsåtgärd användes, från och med salva 2, en tredje primer i samtliga hål. Denna primer 

placerades vid avladdningen med 25 ms fördröjning från primern i botten. 

I Tabell 5 visas de uppmätta kasthastigheterna för salvan. Medelhastighet för kasthastigheten var 20 

m/s.  
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Tabell 5: Kasthastigheten för salva 2 
Boll Accelererar under 

ms 
Toppvärde 

m/s 
Medelvärde efter accelerationen 

m/s 

1 40 20 16 

2   8 19 16 

3 31 41 27 

4 14 31 21 

Medel   20 

 

Utvärderingen med 3G-metoden visar frontens läge samt borrhål nr 5-9, se Figur 24. Här framgår tyd-

ligt att hål 5 och 6 inte har brutit till botten utan är avklippta av ett slag. Hål 5 kunde endast kröknings-

mätas ner till 13 m djup men hålet kunde laddas djupare, se Bilaga 2.  

 
Figur 24: Salva 2, hål med försättningen 3,5 m 

 

Det har även i denna salva varit en stor bakåtbrytning och ett exempel på detta visas i Figur 25 med 

som mest 2,3 m bakåtbrytning. Bakåtbrytningen visas i fler profiler i Bilaga 1. 

I Tabell 6 visas en kort sammanställning av storleken på bakåtbrytningen och hur kvarstående berg 

varierar för hålen. Hål 5 hade som synes den största bakåtbrytningen och i hål 6 stod det mest berg 

kvar i botten. 

 

Tabell 6: Bakåtbrytning och kvarstående berg 

Hål nr 5 6 7 8 9 

Max bakåtbrytning, m 2,3 1,5 0,9 0,9 1,6 

Kvarstående berg, m 0,9 2,1    

5 

6

7

8 9
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Figur 25: En vertikalprofil av pallvägg efter sprängning samt hål 5 

 

3.4.3 Salva 3 - Test av hålavståndets betydelse för utslag 

Salva 3 bestod av tre hål där mitthålet var vertikalt och de omgivande hålen lutades åt sidan för att få 

ett ökat hålavstånd. Avsikten var, förutom att undersöka maximalt hålavstånd för utslag, även att un-

dersöka mitthålets minsta avladdning utan inverkan på närliggande hål, se Figur 26. 

 
Figur 26: Planering av salva 3 
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Data från hålen och avladdningar framgår av Tabell 7. I Tabell 8 visas en sammanställning av uppmät-

ta värden vid laddning av salvan. 

Tabell 7: Några data från salva 3 (planerat om inte annat anges) 
Hål nr Sidovinkel ° 

Plan    Mätt 
Frontvinkel ° 
Plan    Mätt 

Längd 
m 

Hålavstånd i botten (m) 
   Plan               Mätt 

Avladdning 
m 

1   73   64,2 63 56,8 18,5 5,3 7,3 2 

2   90   90,5 63 62,7 18,0   4 

3 115 109,5 63 59,5 19,1 7,5 6,4 4 

 

Tabell 8: Uppmätta värden vid laddning 

Hål nr Håldjup Avladdning Laddlängd Sprängämne, kg Intervall, ms 

 m m m Plan Verklig Plan Verklig 

1 18,8 2 16,8 210 263 25 35 

2 18,0 2 16,0 200 245   0   7 

3 19,5 4 15,5 194 240 50 101) 
1) kan tyda på överslag pga. en kraftig spricka 5,5 m under pallytan 

 
Varje hål initierades dels i botten samt 25 ms senare i toppen. På fotot i Figur 27 kan man se 5 borrhål 

i samma rad. Detta beror på att salvan först borrades upp för en skivraskrans men berget var sprickigt 

och hålen rasade igen så vi valde istället att utnyttja tre hål för salva enligt Figur 26. Hålvinklarna blev 

därför inte som planerat. Bakom hålraden syns ett hål som skulle användas för vattenförlustmätning. 

Hålet gick dock inte att fylla med vatten ty berget var för trasigt. Vid lodning av hålet identifierades en 

kraftig spricka ca 5,5 m under pallens ovanyta. I Figur 28 syns pallfronten med påhängda basketbollar. 

Här syns också tydligt hur uppsprucket berget var i denna sektion.  

Salvan sprängdes den 27/9 kl. 17:12 tillsammans med ett par renshål från tidigare salva. Resultatet av 

sprängningen var bra. Styckefallet blev en blandning av grovt och fint material, se Figur 29. Bakåt-

brytning gick ca 1 m bakom salvan, se Figur 30. VOD-resultaten visas i Bilaga 2. 

 

 
  

Figur 27: Borrhålen i salva 3 Figur 28: Pallfront i salva 3 
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Figur 29: Resultat efter sprängning Figur 30: Bakåtbrytning 
 

Efter renlastning av salvan framgick det att salvan nästan gått i botten på varje hål. Detta betyder att 

hålen orkat slå ut fast hålavståndet i botten varit betydligt större än för en normal skivraskrans. Ett slag 

i salvans högra kant kan ha bidragit till att salvan orkat slå ut mellan hål 2 och 3. Ett ev. överslag mel-

lan hål 2 och 3 kan ha underlättat utslaget. Hål med dimensionen 115 mm som är laddade med emul-

sion kan alltså orka slå ut betydligt mer än för de hålavstånd som används vid en normal skivraskrans. 

En intressant observation efter denna salva var att sprickor uppstått i pallväggen 12 m från salvans 

högra kant. Även denna gång var det skillnader i kasthastigheter beroende på var i salvfronten man 

mäter. Medelhastigheten för kasthastigheten var 17 m/s, se vidare Tabell 9. 

 

 Tabell 9: Kasthastigheter för salva 3 

 
Accelererar under 

ms 
Toppvärde 

m/s 
Medelvärde efter acc.fasen 

m/s 

Närmast nedre 24 17 15 

Närmast övre 72 19 18 

Medel   17 

  

Utvärderingen med 3G-metoden visar frontens läge samt borrhålen, se Figur 31. Ursprungligen var det 

meningen att de två sidohålen skulle ha olika hålavstånd botten för att undersöka hålavståndets inver-

kan. Nu blev hålavståndet i botten 7,3 m mellan hål 1 och hål 2 samt 6,4 m mellan hål 2 och hål 3, dvs. 

omkastad ordning och inte så stor skillnad som vi hade planerat, se planerade och mätta vinklar i 

Tabell 7. 
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Figur 31: Pallfronten och hålen i salva 3 

 

I Tabell 10 visas en kort sammanställning av storleken på bakåtbrytningen och hur kvarstående berg 

varierar för hålen. Profilerna för borrhålen visas i Bilaga 1. 

 

Tabell 10: Bakåtbrytning och kvarstående berg. 

Hål nr 1 2 3 

Max bakåtbrytning, m 1,2 1,5 1,1 

Kvarstående berg, m 0,6  2,8 
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3.4.4 Salva 4 - Test av närhålspåverkan och bakåtbrytning 

Salva 4 var åter en skivrassalva med 8 hål. Denna salva hade dock betydligt kortare hål jämfört med 

salva 1, beroende på en lägre pallhöjd. Målsättningen med denna salva var främst att undersöka hur 

närliggande hål påverkar varandra. Data om salvan ges i Tabell 11.  

 

Tabell 11: Salvdata 

Hål 
Sidovinkel 

 ° 
Frontvinkel 

° 
Hållängd 

m 
Laddat 

m 
Sprängämne 

kg 
Intervall 

ms 

Nr Plan Mätt Plan Mätt Plan Mätt Laddn. Avladd Plan Mätt Plan Mätt 

1 73,0 78,4 63 59,7 14,8 14,2 12,8 2 160 179 75 70 

2 79,7 83,3 63 61,9 14,4 14,3 8,4 6 105 106 50 54 

3 84,9 86,2 63 61,6 14,2 14,1 2,2 12 27 37 25 2 

4 89,0 87,7 63 62,8 14,0 13,7 11,0 3 137 162 0  

5 91,3 90,8 63 62,4 14,0 13,5     0 16 0 02   

6 95,5 96,0 63 64,2 14,1 12,01 11,1 3 138 133 25 4 

7 100,7 98,3 63 61,8 14,3 12,01 6,3 8 78 54 50 30 

8 107,0 105,6 63 59,4 14,8 14,3 12,8 2 160 174 75 65 
1 Innan rensning  2 Ej laddat hål (stor avladdning) 

 
 

 
Figur 32: Pallens ovanyta 

 
Figur 33: Pallfronten 

 
Figur 34: Regnig dag Figur 35: Resultat efter sprängning 
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Hålavvikelsen var mellan 0,5-5,4° för sidovinkeln samt 0,2- 3,6° för frontvinkeln. Figur 32 till Figur 

35 visar några foton från denna salva. 

Salvan sprängdes den 3/10 och då den låg i ett parti med mycket inslag av sprickfyllnad, många slag 

och dessutom jord så blev styckefallet därför fint. Det blev en bakåtbrytning ca 2 m bakom vår fösöks-

rad. Salvans högra del, närmast borrhål 8, var påverkat av ett slag. VOD-resultatet var även här svår-

tolkat med många kabelbrott, se Bilaga 2. 

Tabell 11 visar att de planerade tändtiderna inte hållit. Enligt planen skulle hål 4 tända först och hål 3 

och 6 25 ms senare. I verkligheten verkar alla tre hålen ha tänts upp nästan samtidigt genom överslag 

från hål 4 till hål 3 och 6. Vidare är upptändningstiden för hål 7, 30 ms i stället för planerade 50 ms för 

stor för att förklaras av tändarspridning. En förklaring till avvikelserna kan vara det spruckna berget. 

Kasthastigheten efter den första accelerationsfasen var ca 13 m/s, se Tabell 12. 

Utvärderingen med 3G-metoden visar frontens läge samt borrhålen, se Figur 36. Här framgår att hål-

riktningen i denna salva var betydligt bättre än för skivrassalvan i salva 1. I Figur 37 visas ett exempel 

på hur stor bakåtbrytningen varit, se även bilaga 1 samt en sammanställning i Tabell 13. Bakåtbryt-

ningen har varit stor. 

 

 
Figur 36: Borrhålens lägen i salva 4 
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Tabell 12: Kasthastigheter för salva 4 

 
Accelererar under 

ms 
Toppvärde 

m/s 
Medelvärde efter acc.fasen 

m/s 

Närmast nedre 24 16 13 

Närmast övre 32 18 13 

Medel   13 

 

 
Figur 37: Bakåtbrytningen från hål 1 

 

Tabell 13: Bakåtbrytning och kvarstående berg 

Hål nr 1 2 3 4 5 6 7 8 

Max bakåtbrytning, m 2,6 2,7 2,5 2,1 2,3 2,2 2,3 2,1 

Kvarstående berg, m 0,2 0,3 0,8 0,8    1,8 
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3.5 Slutsatser 

Geologi 

En av anledningarna till valet av denna försöksplats var att berget vid den första karteringen såg bra ut, 

det fanns tydliga borrhålspipor kvar efter den slätsprängning som gjordes då brytningen i Svappavaara 

upphörde. Tyvärr var berget sämre än vi bedömt och tvärades av flera spricksystem. Detta kan vara 

bra om man vill ha ett ”typiskt berg” men resultaten från fältförsök får stor spridning och blir svårut-

värderade. Dessutom bör noteras att försöken utfördes i gråberg, inte i järnmalm. 

 

Hålavvikelse 

Hålavvikelserna har varit stor, speciellt för de första salvorna. Utrustning och borrentreprenören var 

uppenbarligen inte anpassade respektive vana vid denna typ av borrning. Hålavvikelserna har säkerli-

gen påverkat utfall och bakåtbrytning. 

 

Bakåtbrytning 

Bakåtbrytningen var generellt störst vid salvorna med skivraskransar. I salva 1 var bakåtbrytningen 

störst bakom de hål där avladdningen varit minst. För den andra skivrassalvan, salva 4, kan man inte 

se något sådant samband utan här har bakåtbrytningen varit stor bakom samtliga hål. Detta beror troli-

gen mer på geologiska förhållanden då berget här var mycket uppkrossat. Trots den ökade försättning-

en för hål 5-9 vid salva 2 så har detta inte inneburit en ökad bakåtbrytning. Bakåtbrytningen vid denna 

salva beror även de snarare på de geologiska förhållandena. En maximal uppmätt bakåtbrytning om 

ca 2 m skulle innebära att bakomvarande krans i det verkliga skivraset, med en försättning på 3 

m, inte skulle påverkas. 

 

Kvarstående berg 

Det är svårt att dra några slutsatser om varför man fått kvarstående berg men en trolig orsak kan vara 

att geologin, dvs. slag i berget, medverkat till att laddningarna klippts av därmed och bidragit till att 

den nedre delen av hålen inte detonerat. Det kan också vara så att dessa hål inte detonerat alls men att 

de övre delarna brutits ut ändå tack vare de kortare hålavstånden i den delen av salvan (stöds av resul-

taten från salva 3). Då underborrningen varit liten kan detta också ge kvarstående berg. Den ökade 

försättningen i salva 2 verkar inte ha ökat andelen kvarstående berg.  

 

Försättning 

Berget har slagit ut bra trots att försättningen ökat från 3,0 m till 3,5 m, dock blev styckefallet betyd-

ligt grövre än i salva 1 och 4. Slutsatsen är att skivraset fungerar med försättningar upp till 3,5 m 

men att styckefallet troligen påverkas. Reservationen att försöken gjorts i gråberg är viktig här. 
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Sidohålsavstånd 

Skivrashål med 115 mm håldimension som är fulladdade med emulsion klarar av att slå ut hålavstånd 

på mer än 7 m i sidoberget i Svappavaara. Detta betyder att det maximala hålavståndet på 4 m som 

LKAB använder i skivraset ligger inom marginalerna. 

 

Avladdning 

Avladdningens inverkan på detonationsstabiliteten i grannhålet, dvs. närpåverkan kunde inte studeras 

då detonationshastighetsmätningarna inte fungerade tillfredsställande. Fortsatta studier om närhåls-

påverkan i uppsprucken bergmassa rekommenderas. 

 

Kasthastighet 

Kasthastigheten efter accelerationsfasen var varierat mellan 13 till 21 m/s. Den lägsta kasthastigheten 

uppmättes från salva 4 och beror troligen på att hålen varit korta samt på områdets trasiga berg. Sam-

ma layout i salva 1 gav den högsta hastigheten. De uppmätta kasthastigheterna stämmer väl över-

ens med dem som uppmätts vid försöken i KUJ, se vidare kapitel 4. Kasthastigheterna blir sanno-

likt lägre i malm. 

 

Detonationshastighetsmätningar 

Detonationshastigheten har varierat från 4350 m/s upp till 5860 m/s. En normal VOD för detta spräng-

ämne bör ligga på 5000- 5500 m/s. 

 

Intervalltider  

Som framgår av Bilaga 5 stämmer inte planerade intervalltider med uppmätta. Vad detta beror på vet 

vi inte men en förklaring kan vara överslag pga. uppsprucket berg. 

3.6 Fortsatta fältförsök 

LKAB har undersökt de geologiska förutsättningarna i Svappavaara för eventuellt fortsatta fältförsök 

och funnit att området nu är alldeles för söndersprängt. Eventuellt kan det i framtiden bli aktuellt med 

fortsatta försök i Gruvberget. 

Ett fullskaletest med sprängning mot bergmassor behöver göras sedan sprängningarna under jord med 

kasthastigheter komprimering har utvärderats. 
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4 RÖRELSE I SALVAN OCH EFFEKT AV KOMPAKTERADE 

BERGMASSOR  

4.1 Plats  

Försöken utfördes i Kiruna gruvan i block 40 på 849 m nivån samt 878 m nivån. På dessa nivåer var 

malmen redan utbruten och försöksplatser valdes där orterna var tillräckligt långa och hade jämna 

väggar. Försöken utfördes i gråberg. 

4.2 Genomförande 

Projektet består av två huvuddelar, dels en inledande del med syfte att undersöka lämplig försättning 

för de hål som senare skall sprängas mot bergmassor, dels huvudförsöket med sprängning mot berg-

massor. 

Det är viktigt att veta impulsen för det lossprängda berget ty den bergmassa som sprängs loss kommer 

att träffa rasmassorna och kompaktera dessa. Därför har försöken gått ut på att försöka mäta väggens 

hastighet som funktion av försättningen. Kompakteringen bestäms av impulsen på det lossprängda 

berget. Hur kompakteras då berget bäst, genom träff av en stor massa med låg hastighet eller en mind-

re massa med högre hastighet? 

Försöksuppläggningen innebar att olika håldimensioner (64 mm och 115 mm) och försättning kom att 

testas genom sprängning i hål parallellt eller nära nog parallellt med en tunnelvägg, se Figur 38. Geo-

metri och utslagsvinklar medför att man med 115 mm hål endast kan spränga ett hål i en tunnelvägg 

medan man med 64 mm hål kan spränga ut tre hål i en försökssalva utan att tak och sula inverkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38: Generell försöksuppläggning 
 

Försöken har hittills omfattat att sammanlagt 5 hål sprängts hos LKAB i Kiruna. Vad som är testat och 

när försöken gjordes framgår av Tabell 14. Hittills har vi sprängt enkelhål. Vid de två inledande försö-

Mätpunkter vid olika försättningar  

Borrhål 
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ken användes accelerometrar för att försöka bestämma väggens hastighet, men efter en del krångel 

med denna teknik togs en ny teknik fram, nämligen spjuttekniken. 

Tabell 14:.Testmatris 

Försök Datum Håldimension, mm Mätmetod 

1 10-12/5 2006 115 Accelerometer 

2 13-14/6 2006 115 Accelerometer 

3 31/10 2006 64 Spjut 

4 20/2 2007 115 Spjut 

5 21/2 2007 64 Spjut 

 

Genomförandet och resultaten av de olika delförsöken framgår av följande sammanställning som 

egentligen är en dagbok från försöken. Eftersom de första två försöken inte fungerade så bra så har 

koncentrationen här lagts på hur spjutförsöken blev utförda. 

4.2.1 Försök 1 och 2, sprängning av 115 mm hål 

I det första försöket med enbart accelerometermätning blev inte mätutrustningen levererad i tid och 

därför användes mätutrustning från LKAB. Spränghålet var genomborrat till en bakomvarande ort. 

Hålet pluggades i den inre änden och initierades också längst in. Salvan orkade inte slå ut i botten men 

slog ut ordentligt vid mätpunkterna samt gav en krater vid hålets påhugg. Kan detta även vid inträffa 

vid skivrassalvor och bidra till bakåtbrytning? Tyvärr blev det ingen registrering vid detta försök pga. 

problem med triggning av mätutustningen.  

I försök nummer 2 var också sprängborrhålet genomborrat till en bakomvarande ort. Hålet pluggades i 

båda ändar och initierades längst ut i hålet. Salvan gick bra med utslag längs hela hålet men från två 

accelerometrar hade kablarna slitits av innan väggen hunnit röra sig. Signalerna från de andra två acce-

lerometrarna var svåra att utvärdera.  

4.2.2 Försök nr 3, sprängning av ett 64 mm hål- mätning med spjut 

Från och med detta försök tillämpades en nyutvecklad mätmetod, spjutmetoden. Principen för denna 

försöksuppläggning är att fästa en stötstång (spjut) i den vägg som skall sprängas. Stötstången består 

att ett skrotarspett av härdat aluminium. I stötstångens andra ände fästs en kolv med vass kant. Stöt-

stångens kolv glider i ett omgivande styr- och mätrör. Då stötstången kommer farande klipper den av 

ett antal koaxialkablar som sitter instuckna i mätröret. Koaxialkablarna är kopplade till en insamlings-

enhet och stötstången kortsluter på detta sätt en krets i en insamlingsenhet vilket ger en puls per av-

klippt kabel. Då avstånden mellan kabelhålen i mätröret är kända kan sedan hastigheten på stötstången 

beräknas.   

 

I en tunnelvägg, samma område som försök 1-2, hade LKAB borrat ett 64 mm borrhål och i tunnel-

väggen hade det dessutom borrats och förankrats två st. spjut, se Figur 39. Vid det ena spjutets förank-
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ring sattes en accelerometer och dessutom monterades ytterligare en accelerometer på en stålplatta i 

väggen på andra sidan tunneln. 

 

 

Figur 39: Försöksuppställning för försök 3 
 

Det andra spjutet var utrustat för avklippning av koaxialkablar. Spjuten centrerades med hjälp av en 

plastring i ett Alveniusrör och dessa rör var fastsatta i stöd som bultats fast i ortsulan. Spjuten bestod 

av den 6-kants aluminium profil som normalt används till skrotarspett. Spjuten måste dock förlängas 

då de endast gick att få i 6 m längder och ortbredden var 7,5 m.  
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Längst fram på spjutet fanns ett vässat stålrör. Spjutet löpte också igenom ett ytterligare rör där hål 

borrats med c-c 15 cm för att kunna stoppa i koaxialkablarna. Totalt hade utrustningen 10 st kablar 

eller mätpunkter. Mätröret var fäst i väggen med hjälp av kilar för att kunna ta upp lite vinkelfel om 

spjutet inte skulle kastas vinkelrät ut från den sprängda väggen. Mätröret och kablarna var skyddade 

genom att hydraulslangsskydd var virat runt röret. Koaxialkablarna var sedan kopplade till en speciell 

skyddad kabelstam som i andra änden anslöts till en pulsbox. Hålet var laddat med emulsionsspräng-

ämne och proppades i båda ändar med betong, se Figur 39.  Den korta proppen, mot fältorten, var ca 

0,5 m.   

Kablarna från pulsboxen anslöts till ett Nicolette digitaloscilloskop och salvan sprängdes. Resultatet 

var mycket bra med fint utslag och mätspjuten låg hopskrynklade vid motstående tunnelvägg. Mätre-

sultatet blev också mycket lyckat med registrering från samtliga mätpunkter. Detta gav en rak och 

snygg kurva, se Figur 40. Hastigheten på spjutet, väggen, blev 45 m/s (162 km/tim).  
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Figur 40: Resultat från försök nr 3 
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4.2.3 Försök nr 4, sprängning av ett 115 mm hål - mätning med spjut 

Försöken utfördes 20-22/2 2007 i Kiruna på block 40 nivå 878 och bestod av två delförsök. I det 1:a 

försöket testades försättningens påverkan på väggens hastighet för ett 115 mm hål. Försättningen var 

2,4 m, 2,8 m, 3,3 m resp. 3,9 m. I det 2:a försöket (försök 5) undersöktes kasthastigheten för ett 64 mm 

hål. 

I försöket med 115 mm hål användes försöksuppställningen nedan, se Figur 41. 

 

 

 

 

Figur 41: Försöksuppställning för försök 4 (mått i m) 
 

Här användes 4 st spjut med varsin pulsbox med 10 kanaler/box. Spjuten bestod som vid försök 3 av 

skrotarspett. Såväl spjut som rör hade kortats av denna gång. Spjutkolven var belägen ca 10 mm från 

den 1:a koaxiakabeln, vilket betyder att kolven kan röra sig 10 mm innan den träffar kabeln. Avstån-
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den mellan de 10 koaxialkablarna var 150 mm. Tabell 15 visar avstånd till fältort och sprängborrhål 

och Tabell 16 visar hål och laddningsdata. 

 

Tabell 15: Sammanställning av avstånd till fältort och spränghål (i m) 

Avstånd Läge i fältort, m 
Spränghål, m 
(försättning) 

 Plan Inmätt Plan Inmätt 

Ortvägg vid spjut 1 3 3,0 2,0 2,4 

Ortvägg vid spjut 2 6 5,9 2,5 2,8 

Ortvägg vid spjut 3 9 8,9 3,0 3,3 

Ortvägg vid spjut 4 12 12,0 3,5 3,9 

 

Tabell 16: Hål- och laddningsdata 

Hållängd 12,1 m 

Propplängd 1 1,0 m 

Propplängd 2 3,7 m 

Laddningslängd 13,0 m 

Laddningsmängd 115,0 kg 

Teoretisk laddningsmängd* 162,5 kg 

 * vid en densitet på ca.1,2 kg/m3 

 

Mängden sprängämne i hålet blev 115 kg men skulle ha varit 162,5 kg vilket medför att det fattas 47,5 

kg. Detta betyder t.ex. att endast ungefär 9,2 m av hålet var fulladdat, men det är nog troligare att man 

fick någon slags sträng i hålet.  

Kablarna från spjuten anslöts till boxarna och från boxarna använde vi den skyddade kabelstammen. 

Denna kabelstam drogs ut ca 100 m ner i tillfartsorten där vi kopplade upp mot instrumentet Vision-

meter som ställdes på ett bilflak tillsammans med VOD-utrustningen. Tändkabeln drogs längre ut i 

tillfartsorten. Mätutrustningen startades och salvan sprängdes. Med hjälp av klockan på mobiltelefo-

nen kunde tidpunkten för salvan bestämmas och vid utvärderingen kunde sedan tidpunkten för de in-

spelade signalerna enkelt hittas. Figur 42 till Figur 45 nedan visar uppställning av spjut, boxar och 

mätutrustning. 
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Figur 42: Spjuten vid 64 mm hålet Figur 43: Koaxialkablar genom ledröret 

 
 

    
Figur 44: Pulslådorna Figur 45: Mätuppställningen på lastflaket 

 
 

Sprängningen utfördes vid 22-tiden och gick bra, men tyvärr blev det inget resultat av detonationshas-

tighetsmätningen. Mätningen med spjuten fungerade utmärkt och gav följande resultat, se Tabell 17 

(1:a registreringen sätts till 0): 

 

Tabell 17: Tidpunkter i sek för avklippning av koaxialkablarna 

Kanal Spjut 1 Spjut 2 Spjut 3 Spjut 4 

1 0 0 0 0 

2 0,00915 0,01080 0,02475 0,53833 

3 0,01628 0,01871 0,04591 0,98186 

4 0,02320 0,01986 0,06787 - 

5 0,03011 0,02642 0,09461 - 

6 0,03692 0,03433 0,12455 - 

7 - 0,04204 0,15090 - 

8 0,05108 0,04995 0,20010 - 

9 0,05831 0,05805 0,60241 - 

10 0,06608 0,66340 0,86789 - 
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En koll i tunneln dagen därpå visade att utslaget var bra men det 4:e spjutet stod kvar, vilket också 

mätningarna visat. Detta betyder att utslagsgränsen går vid spjut 3, dvs. hålet har orkat slå ut en 3,3 m 

försättning. Berget hade alltså slagit ut hela vägen från spjut 3 och fram till påhugget där försättningen 

var 1,0 m. Styckefallet var bra, se Figur 46, dock kanske något grövre närmast den största försättning-

en.       

 

 
Figur 46: Utslagsområde från 115 mm hål  

 

 

 Analys av data från 115 mm hålet gav följande hastigheter, se Tabell 18. Medelvärdena hänför sig till 

lutningen på anpassade räta linjer i Figur 47 och Figur 48. Medelvärdet för spjut nr 3 är beräknat i 

intervallet 0 - 0,90 m, se Figur 49. 

  

Tabell 18: Kasthastigheten för olika försättningar och på olika avstånd  
Avstånd 

 
m 

Spjut 1 
B= 2,4 m 

m/s 

Spjut 2 
B= 2,8 m 

m/s 

Spjut 3 
B= 3,3 m 

m/s 

Spjut 4 
B= 3,9 m 

 

0     -0,15 16,4 14,0 6,6 0,28 

0,15-0,30 21,0 19,0 7,1 0,34 

0,30-0,45 21,7 130,4 6,8 - 

0,45-0,60 21,7 22,9 5,6 - 

0,60-0,75 22,0 19,0 5,0 - 

0,75-0,90 - 19,4 5,7 - 

0,90-1,05 21,21 19,0 3,1 - 

1,05-1,20 20,7 18,5 0,4 - 

1,20-1,35 19,3 18,1 0,6 - 

Medel 20,9 21,1 6,0 0 
1) Registrering 0,9 m saknas, därför baseras värdet på värdet vid 1,05 m. 
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Här framgår det tydligt att berget inte orkar slå ut mer än 3,3 m försättning ty vid 3,9 m försättning 

blev det knappt något utslag alls och hastigheten vid spjut 3 (3,3 m försättning) är betydligt lägre än 

för spjut 1 och 2. Ett exempel på kurvorna för olika försättningar visas i Figur 47 till Figur 49. 
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Figur 47: Mätkurva från 115 mm hål och 2,4 m försättning 
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Figur 48: Mätkurva från 115 mm hål och 2,8 m försättning 
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Figur 49: Mätkurva från 115 mm hål och 3,3 m försättning 
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4.2.4 Försök nr 5, sprängning av ett 64 mm hål - mätning med spjut 

Vid detta försök användes liknande uppställning som vid försök 4, se Figur 50. Denna gång användes 

3 st spjut med varsin pulsbox med 10 kanaler/box. Spjutkolven var belägen ca 10 mm från den 1:a 

koaxiakabeln, vilket betyder att kolven rört sig 10 mm innan den träffar 1:a koaxialkabeln. Avstånden 

mellan de 10 koaxialkablarna var 150 mm. 

 
Figur 50: Försöksuppställning för försök 5 (mått i m) 

 

Tabell 19 visar avstånd till fältort och sprängborrhål och  
Tabell 20 visar hål och laddningsdata. 

 

Tabell 19: Sammanställning av avstånd till fältort och spränghål (i m) 

Avstånd Läge i fältort Spränghål, försättning 

 Plan Inmätt Plan Inmätt 

Ortvägg vid spjut 1 3,0 2,0 1,0 1,1 

Ortvägg vid spjut 2 4,8 3,2 1,3 1,3 

Ortvägg vid spjut 3 6,6 5,7 1,6 1,5 
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Tabell 20: Hål- och laddningsdata 

Hållängd 12,1 m 

Propplängd 1 0,5 m 

Propplängd 2 4,4 m 

Laddningslängd 7,2 m 

Laddningsmängd 26,0  kg 

Teoretisk laddningsmängd1) 27,8 kg 

 1) vid en densitet på ca 1,2 kg/m3  

 

Denna gång blev laddningsmängden 26,0 kg jämfört med teoretisk mängd på 27,8 kg. Uppkopplingen 

gjordes på samma sätt som vid försök 4. Salvan sprängdes vid 21-tiden och gick bra, men tyvärr blev 

det ingen VOD- signal heller denna gång. Analys av data från 115 mm hålet gav följande hastigheter, 

se Figur 51 till Figur 53 och Tabell 21. 
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Figur 51: Vägghastighet för 64 mm hål och 1,1 m försättning 
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Figur 52: Vägghastighet för 64 mm hål och 1,3 m försättning 

64 mm hål Spjut 3
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Figur 53: Vägghastighet för 64 mm hål och 1,5 m försättning 
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Tabell 21: Tidpunkter i sek för avklippning av koaxialkablarna 

Kanal Spjut 1 Spjut 2 Spjut 3 

1 0 0 0 

2 0,00464 0,00602 0,00739 

3 0,00967 0,01223 0,01401 

4 0,01499 0,01844 0,01779 

5 0,02042 0,02466 0,02071 

6 0,02584 0,03097 0,02742 

7 0,03127 0,03748 0,03429 

8 0,03679 0,04409 0,04134 

9 0,04261 0,05070 0,04848 

10 0,04863 0,05740 0,05594 

 

 

Analys av data från 64 mm hålet ger följande hastigheter, se Tabell 22. 

Tabell 22: Kasthastigheten för olika försättningar och på olika avstånd 
Avstånd 

 
m 

Spjut 1 
B= 1,1 m 

m/s 

Spjut 2 
B= 1,3 m 

m/s 

Spjut 3 
B= 1,5 m 

m/s 

0     -0,15 32,3 24,9 20,3 

0,15-0,30 29,8 24,2 22,7 

0,30-0,45 28,2 24,2 39,7 

0,45-0,60 27,6 24,1 51,4 

0,60-0,75 27,7 23,8 22,4 

0,75-0,90 27,6 23,0 21,8 

0,90-1,05 27,2 22,7 21,3 

1,05-1,20 25,8 22,7 21,0 

1,20-1,35 24,9 22,4 20,1 

Medel 27,7 23,6 24,9 

 

 

Utslaget var bra även här, se Figur 54 och styckefallet var nog lite finare än för 115 mm hålet. 
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Figur 54: Berghögen från sprängningen 

4.3 Sammanställning 

En sammanställning av hastigheterna vid de olika spjutförsöken visas i Tabell 23 och 24. Här framgår 

tydligt att vägghastigheten är beroende av försättningen, dvs. av den volym berg som sprängs loss 

samt även beroende av mängden sprängämne (håldimension).  

 

Tabell 23: Sammanställning av hastigheter för olika försättningar och hålavstånd 
Försök 

nr 
Håldimension 

mm 
Försättning 

m 
Medelhastighet 

m/s 

3   64   0,52 ca 45 

4 115 2,4 19-22 

4 115 2,8 18-20 

4 115 3,3   6-  7 

5   64 1,1 25-28 

5   64 1,3 22-24 

5   64 1,5 20-22 

 

Tabell 24: Sammanställning av hastigheter för olika försättningar och hålavstånd 
Sprängämnesmängd 

(kg/m) 
Försättning 

m 
Medelhastighet 

m/s 

3,8   0,52 ca 45 

12,5 2,4 19-22 

12,5 2,8 18-20 

12,5 3,3   6-  7 

3,8 1,1 25-28 

3,8 1,3 22-24 

3,8 1,5 20-22 
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4.4 Förslag på fortsatta försök 

Försöken med spjuten har resulterat i en bra, robust och tillförlitlig försöksuppställning. Den fortsatta 

uppläggningen bygger därför på att liknande mätutrustning används. De tidigare försöken har endast 

omfattat enstaka hål men nu måste inverkan av flera hål undersökas. Det kan också vara viktigt att 

spränga referenshål vid byte av område då bergets egenskaper säkert spelar en viss roll för den upp-

mätta hastigheten. Försöksupplägget består därför av två delar, dels sprängning av enstaka hål och dels 

sprängning av flera hål samt ett avslutande försök med sprängning mot inlastade bergmassor framför 

ortväggen 

4.4.1 Kompletterande en- och trehålsspränging med fritt utslag 

Huvudsyftet med denna omgång är att bestämma hastigheten hos berget framför 3 st 64 mm hål som 

tänds samtidigt. Det bedöms kräva tre skott: 

 Ett ytterligare försök med ett Ø 64 mm hål (kontroll av repeterbarhet) 

 Ett ytterligare försök med Ø 115 mm hål (kan eventuellt undvaras) 

 Ett försök med 3 st Ø 64 mm hål 

4.4.2  Flerhålssprängning mot bergmassor 

Huvudsyftet med detta försök är att bestämma hastigheten hos berget vid 3 st 64 mm hål som sprängs 

samtidigt mot bergmassor samt att bestämma kompakteringen hos dessa bergmassor. Det bedöms 

kräva 2 skott: 

 Ett försök med Ø 115 mm hål (för kalibrering av området och för en omräkning till effekten 

av flera 115 mm hål) 

 Ett försök med 3 st Ø 64 mm hål och sprängning mot bergmassor 

 

Vid sprängning av 3 hål kommer följande uppställning att användas, se Figur 55. Detta betyder att vi 

kommer att använda 22 spjut. Spjuten kommer att fästas mellan i bergväggen mellan spränghålen (2 

spjut) och vi kommer att ha två sektioner av spjut för att täcka in ett större område.  
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Figur 55: Försöksuppläggning med 22 spjut  
 

Eftersom vi vill likna förhållandena vid skivraset så bör vi denna gång koncentrera mätpunkterna i 

mätröret. Lämpliga avstånd för de borrade hål där koaxialkablarna skall sättas framgår av Figur 56. 

 
Figur 56: Lämpliga avstånd mellan koaxialkablarna 

 

 

 

        S        1  2  3 4 5 6  7       8        9      10 

Markering   Avstånd, mm 

     S-1   10 

     1-2   50 

     2-3   50 

     3-4   50 

     4-5   50 

     5-6   50 

     6-7   50 

     7-8 150 

     8-9 150 

   9-10 150 
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4.4.3 Sprängning mot bergmassor  

Vid det här laget känner vi till vilken hastighet dvs. impuls som bergväggen har vid en given försätt-

ning och med fritt utslag. Detta steg innebär att vi studerar hastigheten eller impulsen av väggen vid 

sprängning mot bergmassor samt mäter hoptryckningen av bergmassorna. Skall vi lämna en liten spalt 

mellan väggen och de ilastade bergmassorna eller skall massorna ligga direkt mot den sprängda väg-

gen? Vilket material skall användas som fyllmaterial? Hur ordnas en bra ilastning av berget? Hur 

skyddas mätutrustningen? Detta är några exempel på frågor som måste diskuteras innan vi kan starta 

denna etapp. Figur 57 visar ett förslag på uppställning. 

 
 

Figur 57: Försöksuppställning vid sprängning mot bergmassor 
 

Tre 64 mm hål laddas och sprängs mot en ort där man lastat in bergmaterial med känt styckefall (utsik-

tat material eller sand). Det är mycket viktigt att ilastning sker försiktigt då man annars riskerar att 

skada mätutrustningen. Förmodligen skall man närmast skyddsrören lägga in sand för skydda mot 

vassa stenar. 

Det sprängda bergets hastighet mäts (för att kunna jämföra impulsen med tidigare försök) och rörelsen 

i bergmaterialet mäts. Hastigheten på väggen mäts enligt tidigare uppställning med spjut. Då fyllberget 

ligger an mot väggen, eller åtskiljt med en smal spalt, låter vi spjutet löpa i ett rör i fyllen. Spjutet kan 

på så sätt röra sig längre och spjutets hastighet kan bestämmas. Spjutet bör ha samma hastighet som 

väggen initialt har, men väggens hastighet bromsas ju snabbt upp av fyllen. Förmodligen är det sämre 

att försöka mäta väggrörelsen i den sprängda väggen genom borrhål från ort A, se Figur 57. Risken är 

då stor att detta mäthål skadas eller att mäthålet stör spränghålet.  

rörelsemätare 

fyllberg

mätinstrument 

A B C
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Hoptryckningen av fyllen mäts t.ex. med en lägesgivare typ Herbertek wire sensor 

www.herbertek.com. Kostnaden för en givare är ca 3-4 000 kr. Med en 1 m vajer får man mm-

noggrannhet. Vajern bör kopplas till en dragstång. Givaren avläses med en vanlig voltmeter. Man 

börjar kolla max. och min. värdet, dvs. utdragen resp. hopdragen vajer. På så sätt kan man kalibre-

ra givaren mot vajerlängden. Ett antal, ca 3 st givare, bör sättas i fyllen på olika avstånd från väg-

gen. Troligtvis kommer komprimeringen inte att sträcka sig så långt in i fyllmaterialet. Givarna 

kan exempelvis placeras på 0,2, 0,6 och 1,8 m från väggen. 

5 ERKÄNNANDEN 

Vi tackar LKAB för de stora resurser med avrymning, borrning och utlastning mm som man ställt upp 

med. Vi tackar särskilt för den hjälp som LKAB:s mättekniker, Pertti Pannula, Leif Keskitalo, Jonny  

Olofsson och Ola Sällström gett oss 
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BILAGOR 

Bilaga 1-4. Hålprofiler för försöken med bakåtbrytning och inverkan av sidohål 

Bilaga 5. Detonationshastighetsmätningar 

Bilaga 6. Exempel på kasthastighetskurvor 
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Bilaga 1. Hålprofiler Salva 1 

 

  Salva 1, hål 1 Salva 1, hål 2 Salva 1, hål 3 

 

            

  Salva 1, hål 4 Salva 1, hål 5 Salva 1, hål 6 

       

 Salva 1, hål 7 Salva 1, hål 8    
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Bilaga 2. Hålprofiler Salva 2 

     

 Salva 2, hål 5 Salva 2, hål 6 

 

         

  Salva 2, hål 7 Salva 2, hål 8 Salva 2, hål 9 
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Bilaga 3. Hålprofiler Salva 3 

 

                

Salva 3, hål 1 Salva 3, hål 2  Salva 3, hål 3 
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Bilaga 4. Hålprofiler Salva 4 

   
 Salva 4, hål 1  Salva 4, hål 2  Salva 4, hål 3 

 

    

 Salva 4, hål 4  Salva 4, hål 5  Salva 4, hål 6 

  
 Salva 4, hål 7 Salva 4, hål 8 
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Bilaga 5. Detonationshastighetsmätningar 

Vid varje VOD mätning användes 2 VOD kablar i varje hål 

 

Salva 2 

Hål Längd VOD-sträcka, m Initieringstid, ms VOD, m/s 

nr Planerad Avläst Planerad Avläst  

1 17,2 16,1 25 30 5 533 

2 15,9 11,4   0   7 4 623 

3 16,0 11,0   0   1 4 960 

4 17,3 14,2   0   0 4 943 

 

Salva 3 

Hål Längd VOD-sträcka, m Initieringstid, ms VOD, m/s 

nr Planerad Avläst Planerad Verklig  

1 14,8 - 25 35  - 

2 14,0 1,9   0   7 5 016 

3 13,5 - 50 10 - 

 

Salva 4 

Hål Längd VOD-sträcka, m Initieringstid, ms VOD, m/s 

nr Planerad Avläst Planerad Verklig  

1 12,8 - 75 70 - 

2   8,4 - 50 54 - 

3   2,2 - 25 - - 

4 11,0 10,4   0 0 5 174 

5 - - - - - 

6 11,1 - 25  - 

7   6,3   4,9 50 30 4 350 

8 12,8 13,4 75 65 4 630 

 

 

 

 

 

 



  Bilagor 

Kontrollerad sönderbrytning vid skivrassprängning   Swebrec Rapport 2009:2 

49 (49)

Bilaga 6. Vägghastighetskurvor i försök 1 

Kurvorna över hastighet (m/s) som funktion av tid (ms) har utvärderats ur höghastighetsfotografier 

tagna med RedLake Motion Control med bildfrekvensen 125 bilder/sek. 
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