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Sammanfattning
Vibrationer från sprängning är ett problem för många gruvor. I Malmberget blir 
situationen än mer speciell eftersom bebyggelsen ligger i nära anslutning till aktiva 
brytningsområden. Ett sätt att minska vibrationer från sprängningarna är att minska 
håldiametern i raskransarna. LKAB Wassara har utvecklat en ny hammare W90 
som ger 102 mm håldiameter. För att bibehålla samma specifika laddning som i 
kransar borrade med W100-hammaren (115 mm) i kransen ökas antalet hål och för-
sättningen minskas. För att få önskad effekt av sprängningen är det också  viktigt 
att hålen hamnar på avsedd plats. Resultat från borrningar med Wassaras W90 
hammare har jämförts mot W100 hammaren genom bland annat krökningsmät-
ningar av borrade kransar. Vibrationer alstrade från sprängning av kransarna med 
klenare borrhålsdiameter jämförs mot kransar med standarddiameter (115 mm). 
De initiella resultaten visar på minskade vibrationer från kransarna med klenare 
spränghål. Utvärderingen av hammarens tekniska och mekaniska egenskaper har 
gjorts bland annat med avseende på prestanda.

Inledning
LKABs gruva i Malmberget består av 20 malmkroppar, se Figur 1, varav tio är i 
produktion just nu. Malmkropparna varierar i storlek och har olika bergegenskaper. 
Den brytningsmetod som används är skivrasbrytning vilket bland annat innebär 
borrning och sprängning av kransar med mellan 7 och 15 hål. En krans kan inne-
hålla mellan 6000 och 10000 ton malm. 

Några av malmkropparna som är i produktion idag ligger väldigt nära bebyggelse 
i Malmberget (ca 400–500 m), se Figur 2. De nu gällande villkoren för vibrationer 
från sprängning är 5 mm/s (riktvärde som får överskridas i max 10% av fallen) resp. 
9 mm/s (gränsvärde som ej får överskridas) och avser den vertikala komponenten. 
Vi förväntar oss en betydande skärpning (i stort sett en halvering) av villkoren fram-
över, de nya villkoren avser inte den vertikala komponenten utan komponentmax, 
det vill säga den största av tre uppmätta komponenter. Vibrationsmätarna i Malm-
berget och Gällivare är numera triaxiella och installerade på husgrunder. Under 
de kommande årtiondena ska Malmberget flyttas, men LKAB vill finna ett sätt att 
redan nu minska vibrationerna från sprängningarna. Ett alternativ är att minska 
håldiametern på rasborrhålen och som en konsekvens även minska försättningen 
för att bibehålla den specifika laddningen. En minskning av håldiametern med tio 
procent motsvarar en minskning av laddningskoncentrationen och därmed spräng-
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Figur 1. Malmkroppar i Malmberget.

Figur 2. Översiktsbild över Malmberget och omgivande malmkroppar. 
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ämnesmängden i fulladdade hål med ca 20 %. Eftersom varje hål sprängs på sepa-
rata intervallnummer borde vibrationerna från varje hål minska med ca 15 procent. 

Idag använder LKAB Wassaras W100 hammare för produktionsborrning, vilket 
ger en håldiameter på 115 mm. Nästa mindre dimension har varit W70 hammaren 
som ger 89 mm håldiameter. I detta bidrag beskrivs utveckling och utvärdering av 
W90 hammaren som är mellansteget med 102 mm håldiameter. Utvärderingen av 
prestanda och precision har skett både i funktionsprov och produktionsborrning 
i fält. Borrning med W90-hammaren utfördes under 2014 på två olika brytnings-
områden i Malmbergsgruvan, malmkropp A och malmkropp B. Försöket utfördes 
också för att verifiera att vibrationerna verkligen minskar så mycket som LKAB 
önskar med en minskning till 102 mm, eller om en ytterligare minskning av håldia-
metern krävs för att reducera vibrationerna från sprängning så att restriktionerna 
säkert innehålls. 

Brytningsmetoden
Skivrasprocessen består av ett antal delprocesser som alla måste utföras med nog-
grannhet för att nästa steg ska fungera som avsett. En av processerna är rasborr-
ning (produktionsborrning) som består av borrning av uppåtriktade kransar med 
mellan 7 och 15 hål, och med hållängder upp till 45 m. Försättningen mellan krans-
arna är antingen 3 m eller 3.5 m. Sprängning sker mot rasmassor i merparten av 
fallen vilket innebär att utslaget inte är fritt. Det är viktigt att borrhålen borras med 
så liten avvikelse från planerat läge som möjligt. Stora avvikelser åt något håll gör 
att försättningen antingen blir alltför stor vilket ger en ökad risk för fastskjutning eller 
att försättningen blir alltför liten med risk för skador på hålen i bakomliggande krans. 

Vid uppskalningen av skrivraset i slutet på 80-talet gick man i upp i håldimension 
från 57 mm (Malmberget) respektive 89 mm (Kiruna) till 102 mm just för att minska 
risken för hålavvikelser. I Malmberget valde man luftsänkhammare som borr metod 
vilket också medförde en större borrdiameter eftersom lufthammare i mindre 
dimensioner har en sämre verkningsgrad. När Wassara-hammaren introduce rades 

1–2mm

Figur 3. a) Wassara-hammare med krona och styrrör, b) illustration av spel mellan krona och 
styrribbor.
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gick man upp till dagens standarddiameter 115 mm eftersom den första versionen 
av Wassara-hammaren var designad för den diametern. 

Grova dimensioner ger generellt rakare hål eftersom det dels är lättare att 
an passa kronans diameter till hammarens styrribbor för större än för mindre dia-
metrar, dels för att rörsträngen blir styvare med ökad diameter. Spelet mellan krona 
och styrribbor är i princip procentuellt oavsett diameter. Vid borrning med större 
diametrar är alltså spelet större än vid borrning med klena diametrar och därför 
lättare att mäta och kontrollera (avser i detta fall Wassara borrning), se Figur 3. 

Metod för utvärdering av precision
En del i utvärderingen av W90 hammaren har varit att mäta hålavvikelser (hålkrök-
ning) och jämföra med hål borrade med W100 hammaren. Jämförelserna har gjorts 
mellan ortar borrade på samma område, och i liknande bergförhållanden. För att 
verifiera att vibrationerna är lägre från sprängning av de klenare hålen har vibra-
tionerna från sprängningar av kransar borrade med klenare håldimension jämförts 
mot sprängning av kransar med standarddimension i intilliggande ortar så att 
avståndet till mätpunkten är lika stort. 

I begreppet hålavvikelse ingår inriktningsfel, påhuggsfel, hålkrökning samt 
håldjupsfel. Hålavvikelse innebär att det planerade borrhålet hamnar i en annan 
position än planerat. Om hålen inte är raka behöver det inte nödvändigtvis ha en 
avgörande betydelse, en systematisk avvikelse kan godtas om den inte är för stor. 
Hålavvikelse i rasborrning gör dock att den specifika laddningen kommer att variera 
mer än den planerade, vilket kan ge konsekvenser i form av grövre styckefall men 
också mera fint material än planerat. 

Mätning av hålavvikelser utförs i två steg, i första steget mäts påhugget och 
startriktningen och i steg två mäts hålkrökningen med en gyrobaserad metod. 
Instrumentet är lämpligt för krökningsmätningar av borrhål även i magnetisk miljö 
men är inte nordsökande. Instrumentet behöver X,Y och Z-koordinaten samt azimut 
(riktning) för en mätpunkt (normalt påhugget) för att kunna beräkna hålets korrekta 
position.

Figur 4 visar en del av layouten för malmkropp A, där ort 1470 samt 1471 är 
borrade med klenhål (102 mm), alla övriga ortar med standarddimension. Krök-
ningsmätningar har utförts i ort 1471 samt 1391, och vibrationer från sprängning 
har jämförts för kransar i ort 1470 och 1450. Orsaken till att krökningsmätningar 
inte utfördes i ortarna 1470 och 1450 var att bergkvaliteten varierade och att det 
fanns en hel del grottor (risk att man fastnar med instrumentet). För att få en så 
rättvis jämförelse som möjligt med avseende på håldimension valdes kransar som 
bedömdes vara borrade i likvärdigt bra berg. Vibrationerna jämfördes i två mät-
punkter på markytan, X och Y, som ligger på mellan 700 m och 800 m avstånd från 
kransarna.

Att mäta hålavvikelse är både tids- och resurskrävande, därför har endast ett 
fåtal kransar mätts.
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I malmkropp B borrades ort 4930 med 102 mm diameter och ort 4901 är  borrade 
med standarddiameter, se Figur 5. Här har endast krökningsmätningar utförts 
(Ferm, 2016). 

Resultat
Krökningsmätning
Resultaten från krökningsmätningarna har sammanställts i Tabell 1. I malmkropp 
A (ort 1391 och ort 1471) är hålavvikelserna lägre i snitt än för malmkropp B. Detta 
syns tydligt i Figur 6 där hålkrökningen (medelvärde) för bägge håldiametrarna har 
plottats mot hållängd uppdelat per ort. Den streckade linjen motsvarar det krav 
på 1.5% avvikelse på största hållängden som angavs vid inköp av borriggarna. 
För malmkropp A innehålls kravet för bägge håldiametrarna, medan malmkropp B 
uppvisar betydligt större avvikelser än kravet. I Figur 6 syns det också tydligt att 
variationen i avvikelse vid samma hållängd är stor även vid samma håldiameter. 

1391

1390

1410 1430

1450

1470

1490

1471

Figur 4. Layout malmkropp A.

4930 4901

Figur 5. Layout malmkropp B.
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Tabell 1. Sammanställning av resultat från krökningsmätning.

Malm-
kropp

Ort Kransnr Diam Antal hål 
i krans

Min Max Medel

A o1391 5 115 6 0.03 0.70 0.41
A o1391 6 115 7 0.04 0.35 0.16
A o1391 7 115 7 0.02 0.50 0.17
A o1391 8 115 7 0.10 0.42 0.23
A o1471 7 102 11 0.09 1.08 0.38
A o1471 8 102 11 0.16 1.08 0.57
A o1471 9 102 11 0.16 0.58 0.35
B o4901 16 115 9 0.47 2.11 1.26
B o4901 17 115 9 0.36 1.84 1.03
B o4901 18 115 8 1.07 2.29 1.59
B o4930 10 102 11 0.20 1.27 0.61
B o4930 11 102 12 0.48 1.95 1.15
B o4930 12 102 11 0.23 1.23 0.80

I LKABs fall där en ort kan ha mellan 15 och 100 kransar (längsgående skivras) blir 
systematiken i avvikelserna viktig. I ett fall där hålen i en krans avviker bakåt och 
hålen i nästa krans avviker framåt kan sprängning av den främre kransen i värsta 
fall leda till att hålen i nästa krans skadas. I Figur 7a visas en front vy av en krans, 
det röda sträcket är planerat läge och det heldragna svarta uppmätt läge. Hål 1 till 
4 avviker väldigt lite, medan hål 5 och 6 har en större avvikelse. Hål 7 kunde inte 
mätas. I Figur 7b visas en sidovy av de fyra kransar som kröknings mättes i orten. 
Samtliga kransar uppvisar samma trend, de avviker åt samma håll, vilket innebär 

Figur 6. Medelhålkrökning plottat mot håldjup per ort och håldiameter. 
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att försättningen mellan kransarna bibehålls. I Figur 7c visas en front vy av de fyra 
kransarna. Inget hål avviker så mycket från planerat läge att det riskerar att påver-
kar närliggande hål. 

Vibrationer från sprängning
Fram till september 2015 hade totalt åtta kransar sprängts i testorten (o1470) av 
vilka de tre första sprängdes vid samma tillfälle eftersom de utgör öppningen. I 
referensortarna som är belägna på ömse sidor om testorten är antalet sprängda 
kransar också begränsat. De uppmätta vibrationerna i mätpunkt X visas i Figur 8 
och vibrationerna i mätpunkt Y i Figur 9. Komponentmax har korrigerats med hän-
syn till laddningslängd så att resultaten från kransarna blir mer direkt jämförbara. 
För korrigeringen har exponenten 1.7 samt referenslängden 35 m använts i ekva-
tionen för skalning av vibrationer (Nordqvist, 2016). 

vkorr  = Korrigerad partikel hastighet (mm/s)
v = Uppmätt partikel hastighet (mm/s)
lref = Laddningslängd referens (35 m i detta fall)
l = Laddningslängd (m)

Denna korrigering minskar de uppmätta vibrationerna från laddningar längre än 
35 m och ökar de uppmätta vibrationerna från laddningar kortare än 35 m. 

Figur 7. a) Front vy av krans 5 i o1391, b) sidovy av krans 5-8 i o1391 och c) front vy av krans 
5-8 i o1391.
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Resultaten verkar visa på lägre vibrationerna från kransarna i testorten, men mer 
data behövs för att dra definitive slutsatser. Vibrationerna från samtliga sprängningar 
minskar med ökande kransnummer. Detta kan förklaras med att rasmassor na som 
ligger mellan den sprängda kransen och mätpunkten effektivt dämpar vibratio-
nerna, så att de i huvudsak överförs via pelaren mellan kransarna. 

Figur 8. Komponentmax vid mätpunkt X, korrigerad mot laddningslängd.

Figur 9. Komponentmax vid mätpunkt Y, korrigerad mot laddningslängd.
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Diskussion och slutsatser
Utvärderingen av krökningsmätningarna av hål borrade med 115 mm diameter och 
med 102 mm diameter visar att bergförhållandena antagligen påverkar hålens krök-
ning mer än håldiametern. I en av malmkropparna innehålls kravet på 1.5 % medan 
bägge diametrarna överskrider kravet i den andra malmkroppen.  Precisionen i borr-
ningen är viktig för LKAB och arbete pågår med att utbilda och informera  borrarna 
om vad som påverkar hålavvikelsen, och att följa upp resultaten av borrningarna 
med mer krökningsmätning. 

Vibrationer från sprängning uppvisar i regel stora variationer trots att samma 
förutsättningar kan antas råda. Bergförhållanden som varierar över korta sträckor 
och sprickor som bildats vid tidigare sprängningar kan påverka vågöverföringen 
i bergmassan. De initiala resultaten indikerar att vibrationerna är lägre från kran-
sarna borrade med klenare håldiameter. Dataunderlaget är dock för litet för att dra 
några entydiga slutsatser. 

Fortsatt arbete
Ytterligare försök med klenare håldimensioner har inletts i en av malmkropparna 
som ligger på ca 400–500 m avstånd från bebyggelse. Rasborrning sker där med 
både W100, W90 samt W70 hammaren för att få mer underlag för att bedöma hur 
stor effekt en minskning av håldiametern har och hur stor diameterminskning som 
behövs för att säkert innehålla kraven i miljövillkoret. 
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