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Effektivitet och kostnader för produktion i gruvor och efterföljande anriknings-
processer påverkas starkt av bergmassans fragmentering. En av de viktigaste fak-
torerna som påverkar fragmenteringen vid sprängning är bergmassans diskontinu-
iteter i förhållande till skjutriktningen. Som en del av ett större SIP-STRIM  projekt 
(Face-to-Surface) har bergmassans diskontinuiteter karterats och utvärderats. 
Informationen kan integreras i brytningsplaneringen av produktionssalvor i Boli-
dens Aitikgruva för att förbättra fragmenteringen. För att kartlägga diskontinuiteter 
i gruvan har stereofotografisk teknik använts och baserat på detta har områden 
(domäner) med liknande geologiska strukturer definierats. Totalt har 110 stereograf-
iska bilder använts för att generera 3D ytor i gruvan. Totalt har mer än 1400 naturliga 
sprickor observerats och baserat på dessa har 7 sprickgrupper och 3 geo logiska 
domäner identifierats i gruvan.

I en pilotstudie har fyra olika skjutriktningar utvärderats med hjälp av 6 testsalvor 
i en begränsad del gruvan. Alla testsalvor sprängdes med liknande borrmönster 
och samma specifika laddning, men skjutriktningarna varierades beroende på den 
dominerande riktningen på de geologiska strukturerna i respektive domän. För att 
identifiera sambandet mellan fragmentering och skjutriktningar, så utvärderades 
försöken med avseende på svällning och lastningseffektivitet. 

Resultaten från pilotstudien visade att de salvor som initierats mot norr eller 
nordväst gav större svällning samt bättre lastningseffektivitet, vilket kan indikera 
en förbättrad fragmentering. En jämförelse mellan skjutriktningar och struktur-
familjer visade även att två av sprickgrupperna har större påverkan på resultaten. 
Denna studie kommer att följas upp med ytterligare försök som även kommer 
att belysa effekter av optimerade borrmönster och upptändning för att förbättra 
fragmenteringen.

Inledning
En av de viktigaste faktorerna vid dagbrottsbrytning är fragmentering vid spräng-
ning, vilket starkt påverkar produktionseffektiviteten och efterföljande anrikningspro-
cesser. Därför är fragmentering en viktig faktor vid optimering av dagbrotts brytning. 
Fragmenteringen är ett resultat av komplexa samband mellan flera parametrar, som 
exempelvis bergmassans egenskaper, sprängämnens egen skaper, borr mönster och 
initieringssekvens. Det är viktigt att identifiera och rangordna de mest betydelse-
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fulla parametrarna för att förbättra fragmentering. Bland de nämnda faktorerna är 
bergmassan den enda parametern som inte går att kontrollera. Sprängämne, borr-
mönster och initieringssekvens bör därför anpassas till bergmassans egenskaper. 
Det första steget mot driftoptimering är därför att få praktisk förståelse för berg-
massans effekt på olika skjut- och tändplaner. 

Flera studier har visat att bergmassans strukturer är av yttersta vikt för frag-
menteringen. Lilly (1986, 1992) föreslog ett sprängbarhetsindex där viktade klassi-
ficeringsvärden användes för att beskriva bergmassans motstånd vid sprängning. 
Bergets strukturella egenskaper är den viktigaste faktorn i detta index som betonar 
både orienteringen och avståndet mellan svaghetsplan (sprickor) i bergmassan. 
Lillys sprängbarhetsindex infördes som bergsfaktorn A i fragmenteringsmodeller 
som Kuz-Cunningham-Ouchterlony (KCO)-modellen, vilket är en förbättring jäm-
fört med Kuz-Ram-modellen (Ouchterlony, 2005). Genom pilotförsök i stenbrott 
undersökte Dolgov (1976) påverkan av sprickor på sprängningen. Vid sprängning 
av sprickiga bergarter bestäms fragmenteringen i huvudsak av spricksystem i 
bergmassan och inte av bergets hållfasthet. Flera försök har gjorts att koppla 
in-situ blockstorlek (IBSD) till sprängd blockstorlek (BBSD) med hjälp av Bonds 
finfördelningsteori och sprängningsenergin (Da Gama, 1983, Latham, Munjiza och 
Lu 1999; Latham och Lu, 1999, Widzyk-Capehart och Lilly, 2002,). Alla dessa stu-
dier visar att bergmassans strukturella egenskaper har en betydande påverkan 
på fragmenteringen. Implementering av denna kunskap i storskaliga dagbrott har 
däremot visat sig svårt, vilket främst beror på de stora variationerna i de geo-
logiska strukturerna. Ett av de enklaste sätten att integrera bergmassans struktur 
i borr- och sprängplaneringen är genom att förbättra borrmönstrets geometri samt 
skjutriktning.

Denna artikel presenterar en studie från Aitiks dagbrott där sprängdesignen har 
varierats för att se effekterna på fragmenteringen. För att identifiera sambandet 
mellan fragmentering och skjutriktning utvärderades försöken med avseende på 
indirekta fragmenteringsparametrar såsom svällning och lastningseffektivitet.

Bedömning av spricksystem i aitikgruvan
Aitikgruvan
Aitik är en dagbrottsgruva som ägs och drivs av Boliden Mineral AB och ligger 
utanför Gällivare ca 60 km norr om polcirkeln. Gruvan har varit i drift sedan 1968 
och är för närvarande 3 km lång, 1,1 km bred och 450 m djup. Trots den låga malm-
halten (0.22% koppar), uppgick den årliga produktionen av malm i Aitik till mer än 
39  miljoner ton under 2014, vilket gav cirka 68 kton koppar, 54 ton silver och 1,7 
ton guld.

Aitiks malmkropp består av metamorf-plutoniska, vulkaniska och sedimentära 
bergarter; den lokala geologin av dagbrottet visas i Figur 1. Stupningen på malm-
kroppen är ca 45° mot söder och den omges av skjuvzoner. 
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Strukturkartläggning
Bergmassans diskontinuiteter i och runt Aitik har studerats av Call, Nicholas och 
Savely (1976) och West et al. (1985). Fokus för dessa studier var släntstabilitet och 
dagbrottsdesign i Aitik, men har inte tidigare använts för salvdesign. Dessutom har 
en kontinuerlig expansion av dagbrottet exponerat nya sprickzoner som inte kunnat 
observeras i tidigare studier. Vid de tidigare studierna av (Call, Nicholas och Savely 
1976; West et al. 1985) användes konventionella kartläggningstekniker, såsom cell-
kartläggning, linjekartläggning och orienterade borrkärnor. Dessa metoder är dock 
tidskrävande och har begränsad noggrannhet och omfattning. Nu varande verktyg 
och tekniker såsom LiDAR-skannrar och stereofotogrammetri har stora fördelar 
både beträffande noggrannhet, enkelhet och praktisk handhavande. 

Ett behov av ytterligare strukturkartläggning har identifierats och en kartlägg-
ningskampanj har därför genomförts inom ramen för detta projekt. Stereofoto-
grammetri valdes för denna studie på grund av de jämförelsevis kortare process-
tiderna och användarvänlighet.

Stereofotogrammetri eller stereoskopisk bildbehandling är en etablerad teknik 
för att kartlägga sprickplan i en bergmassa. 2-D bilder tas från två positioner och 
de två överlappande bildparen behandlas varefter en 3D-yta rekonstrueras i pro-
gramvaran BlastMetriX3D ™. Detta används för att dokumentera och analysera 
exempelvis strykning, stupning, längd och exponerad yta av diskontinuiteterna. 
För att säkerställa systematiskt noggranna mätningar definierades och användes 
standardiserat arbetssätt. De analyserade bergväggarns valdes baserat på synlig-

Figur 1. Lokal geologi på nivå -225 meter och kontur av dagbrottet.
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het, tillgång till fronten, säkerhet etc. Totalt erhölls 110 stereografiska bilder som 
bearbetades för att definiera områden med liknande sprickplan m.m. Kartlägg-
ningen utfördes stora delar av dagbrottet (Se Figur 2).

För att skapa 3D ytor, så kopplades kända referenspunkter i bilderna med de fak-
tiska koordinaterna. Den viktigaste egenskapen hos dessa 3D-bilder är den höga 
överenstämmelsen jämfört med den faktiska bergytans position. Varje 3D-bild 
jämfördes dock med LiDAR-skanning av dagbrottet. Detta för att undvika felaktig-
heter i koordinater och orientering av 3D ytorna.

Bilderna analyserades av en användare efter standardriktlinjer, därefter marke-
rades diskontinuiteter på ytan. Standardriktlinjerna fastställdes för att säkerställa 
att endast stora naturliga sprickor ingick i analysen och att alla spränginducerade 
sprickor utelämnades. I Figur 3 visas ett exempel på en 3D-bild samt en sfärisk 
projektion av de markerade sprickorna.

Figur 2. Kontur av dagbrottet och placering av de 110 kartlagda fronterna runt gruvan.

Figur 3. a) exempel på en kartlagt front genom fotogrammetri; b) Exempel resultat från kart-
läggning.
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Identifiering av domäner
Från varje 3D-yta kan följande data utläsas; koordinater (XYZ), strykning, stupning, 
längd och identifierade sprickplan. I programvaran var mängden sammafogade 
3D-bilder begränsande, vilket gjorde att hela dagbrottet inte kunde bearbetas på 
en gång. Istället utvecklades en iterativ metod för att identifiera områden av lik-
nande strukturer (genom att beakta stupning, strykning och koordinaterna för dis-
kontinuiteterna).

En kod utvecklades för att iterativt extrahera grupper från varje studerad bild. 
Varje bild jämfördes med närliggande och slogs ihop om den genomsnittliga 
strykningen och stupningen var inom ± 15°. Därefter slogs alla grupper i samtliga 
studerade bergytor ihop till stora gemensamma sprickgrupper. Varje gemensam 
sprickgrupp kopplades samman det område i dagbrottet där sprickgruppen hade 
iakttagits. Tabell 1 sammanfattar de identifierade gemensamma sprickgrupperna i 
de kartlagda områdena. Sprickgrupperna namngavs i enlighet med deras respek-
tive stupningsvinklar och egenskaper, det vill säga High Angle (HA), Middle Angle 
Foliation (MAF), Flat Angle (FA) och Cross-Joint (CRJ).

Tabell 1. Identifierade sprickgrupper i kartlagda regioner

Sprick-
grupp

Stupning  
[°]

Stupningsriktning 
[°]

avstånd 
[m]

antal analyserade 
sprickor

HA1 88 ± 3.8 75 ±8,3 2 383
HA2 79 ±7,4 36 ±11,5 2.4 201
HA3 87 ±7,6 1 ±8,1 1.9 170
HA4 84 ±6,4 327 ±12,1 2 145
MAF 46 ±8,4 183 ±12,5 2.1 328
CRJ 45 ±8,9 358 ±13,4 2.1 104
FA 19 ±7,5 185 ±30,7 2.1 72

Varje sprickgrupp i Tabell 1 motsvarar ett visst område i dagbrottet. Två domäner 
har identifierats där liknande strukturgrupper uppvisats (Se Figur 4).

Figur 4. Uppdelning av gruvan i två domäner och deras motsvarande strukturer.
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De identifierade domänerna verifierades genom jämförelser med tidigare studier, 
litologin i området samt med de storskaliga geologiska egenskaperna som exem-
pelvisförkastningar och skjuvzoner. För att dra fördel av de naturliga sprickorna vid 
sprängning måste en specifik och tekniskt möjlig riktning definieras som borrpla-
nen och skjutriktningen justeras mot. 

Fältförsök
För att identifiera den mest gynnsamma orienteringen på borrmönster och skjut-
riktning har ett fältförsök genomförts. Totalt sköts 6 testsalvor i en av de två domä-
nerna i gruvan med syfte att utvärdera fyra skjutriktningar. Alla testsalvor spräng-
des med liknande borrmönster och samma specifika laddning, men orienteringen 
på borrmönster och skjutriktningarna varierades beroende på den dominerande 
riktningen på de geologiska strukturerna i aktuell domän.

Pilotstudie
Försöken genomfördes på nivå -225 meter 
i norra delen av dagbrottet. Figur 5 visar 
designen av testsalvorna (P1–P6) och 
deras geologiska sammansättning. Trots 
de små variationerna i litologin var salvorna 
belägna inom en domän med identiska 
sprickgrupper. För att utvärdera eventuella 
variationer i resultaten beroende på litologi 
var P4 salvan identisk med dess angräns-
ande salva P3. Detsamma gällde för sal-
vorna P5 och P6, där en pegmatitgång 
identifierats. Skjutriktningarna för försöken 
begränsades även produktionstekniska 
och bergmekaniska orsaker, t.ex. undvika 
initiering mot  väggar eller mot mitten av 
dagbrottet.

Tabell 2 sammanfattar salvdata för testsalvorna. Parametrar som försättning, 
hålavstånd, borrdjup, mängd sprängämne och förladdning i alla salvor hölls så kon-
stant som möjligt. På grund av praktiska begränsningar fanns dock vissa ound-
vikliga variationer i borrdjup, laddningsmängd och förladdningens längd. Dessa 
variationer övervägdes och presenteras som t.ex. genomsnittlig specifik laddning 
i Tabell 2. Alla hål var laddade med emulsionssprängämne och för initiera salvorna 
användes Nonel ™ system (radvis initiering). Upptändningen i rader och mellan 
rader hölls också konstant i samtliga försök, 42 ms respektive 176 ms. 

Figur 5. Testsalvor med deras skjutriktning, 
lokala geologi och identifierade strukturer i 
regionen.
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Tabell 2. Specifikationer för testsalvor

Salva Volym 
[m3]

Hål-diame-
ter [mm]

antal hål Specifik 
laddning 
[kg/m3]

Försättning 
× Hålavstånd 

[m×m]

Skjut- 
riktnings-

azimut
P1 233752

311

220 0.95

7.5 × 9.5

345
P2 306387 298 0.97 130
P3 345245 326 0.98 170
P4 310210 293 0.98 170
P5 340451 297 0.96 300
P6 292982 257 0.99 300

Eftersom sprickgrupperna var liknande i alla salvor, så varierades endast borr-
mönstrets och skjutriktningens horisontella orientering. De vita pilarna i Figur 5 
visar orienteringen av borrmönstren och skjutriktningen vid försöken. 

I Tabell 3 presenteras salvornas skjutriktning tillsammans med sprickgrupper-
nas strykning och stupning. De presenterade värdena motsvarar den spetsiga vin-
kelskillnaden mellan skjutriktningen och strykningen hos respektive sprickgrupp. 
Skjutriktningarna har också jämförts med stupningsriktningen hos sprickgrupperna 
och noterats som antingen ”längs” eller ”mot” stupningen. Alla diskontinuiteter i de 
nästan vertikala sprickgrupperna, dvs. HA1 och HA3, antogs vara vertikala och 
skjutriktningen jämfördes endast med strykningen av dessa gemensamma sprick-
grupper.

Tabell 3. Skjutriktningar av testsalvor jämfört med ledande sprickgrupper

Sprickgrupp
Ha1 Ha3 MaF CRJ

SVS* DIR** SVS DIR SVS DIR SVS DIR

S
kj

ut
ri

kt
ni

ng

P1 0

Ve
rt

ik
al

 s
tu

p
ni

ng

75

Ve
rt

ik
al

 s
tu

p
ni

ng

70 Mot 77 Längs

P2 35 39 36 Längs 43 Mot

P3 5 79 77 Längs 84 Mot

P4 5 79 77 Längs 84 Mot

P5 41 33 30 Mot 37 Längs

P6 41 33 30 Mot 37 Längs

* Spetsig Vinkelskillnad mellan skjutriktning och strykning av sprickgrupp
** Skjutriktning jämfört med stupningsriktning av sprickgrupp, längs- eller mot-stupning

Utvärderingsmetod
Resultaten av försöken utvärderades med hjälp av data från gruvans normala pro-
duktionssystem. De parametrar som användes för att jämföra testsalvorna var 
den volymetriska svällningsfaktorn och lastningseffektiviteten för lastmaskinerna 
uttryckt i antal skopor per truck och medelvikt per skopa.

© 2016, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Svällning
Testsalvorna skannades före och efter sprängning med hjälp av en LiDAR scanner. 
Detta gav ett mått på salvans volymförändring. Ett rektangulärt område på 1200 m2 
i mitten av varje salva bedömdes vara representativt för svällningen hos respektive 
salva. På ett sådant sätt så minimerades randeffekter nära salvans hörn och kanter. 
Alla salvor sköts under inspända förhållanden, dvs. buffer sprängning.

Svällningsfaktorn för salvorna beräknades genom att dividera volymen efter 
sprängning med volymen före sprängning på den centrala delen av salvorna. 

Lastningseffektivitet
Data för utvärdering av lastningseffektiviteten erhölls från gruvans Minestar ™ sys-
tem. De parametrar som utvärderades var skopor per truck och ton per skopa. 
Antagandet som gjorts är att högre skopvikter och färre antal skopor per truck är 
beroende av fragmentering. Bättre fragmentering leder till högre lastningseffektivi-
tet och därmed lägre kostnader.

Under försöken utvärderades en lastmaskin, P & H 4100C och en typ av truckar, 
CAT793. Truckarna är vanligtvis fullastade efter tre till fyra skopor. Truckar som 
lastades med färre än 3 skopor och fler än 5 skopor filtrerades därför bort på grund 
av osäkerhet i händelseloggar. Från Minestar ™ systemet erhölls medelvikten av 
berget i skopan för lastmaskinerna (P&H 4100C). För att få ett enhetligt värde på 
skopvikten analyserades enbart skopvikten för skopa 2–3, eftersom fyllfaktorn för 
skopa 1,4 och 5 ibland osäker. 

Resultat och Diskussion
Tabell 4 presenterar resultaten för de sex testsalvorna gällande medelvikten per full 
skopa, antal skopor per truck och volymer för de utvalda områdena i salvorna samt 
deras motsvarande svällningsfaktorer.

Tabell 4. Resultat av testsalvornas svällning och lastningseffektivitet

Salva
P1 P2 P3 P4 P5 P6

Medelvikt  
per skopa [ton]

72.20 
±8.65

70.00 
±7.96

69.83 
±8.06

69.94 
±5.42

70.61 
±5.49

71.24 
±6.23

Antal lastcykler 841 933 728 1193 565 667

Antal skopor 
per truck

3.14
 ±0.37

3.35 
±0.52

3.63 
±0.59

3.64 
±0.59

3.23 
±0.43

3.21
±0.43

Antal lastcykler 934 1347 1644 2793 717 817

Volym före sprängning [m3] 17923 16558 16066 15725 16620 17395

Volym efter sprängning [m3] 24929 22059 21688 21140 22599 24032

Svällfaktor 1.39 1.34 1.35 1.34 1.36 1.38
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Svällfaktorn för testsalvorna visas i Figur 6 och medelvikterna för skopor och antal 
skopor per truck visas i Figur 7.

Figur 6: Testsalvornas svällfaktor.

Figur 7. Medelvikten för fullastade skopor samt antal skopor per truck från testsalvorna.
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De största svällningarna var observerade i salva P1 och P6 medan salva P2, P3 och 
P4 visar de lägsta svällfaktorerna. Salvorna P1 och P6 har de största svällnings-
faktorerna, högsta skopvikterna och minsta antalet skopor per truck. Salvorna P3 
och P4 har lägst svällning och lastningseffektivitet med nästan identiska värden för 
samtliga faktorer. Salva P2 har liknande resultat som P3 och P4 gällande svällfaktor 
och skopvikt, men färre antal skopor per truck

För att undersöka operatörernas påverkan på lastningseffektiviteten, jämfördes 
värdena för medelvikt per skopa för 10 olika operatörer som hade lastat med last-
maskinen P & H 4100C till CAT793-truckar. 

I Figur 8 visas den kumulativa medelvikten av varje skopa för de 10 operatörer 
som hade arbetat med de 6 testsalvorna. Diagrammet visar konsekventa varia-
tioner mellan salvor för alla operatörer. De flesta operatörerna utförde lastningen 
något sämre på salvorna P3 och P4. Oberoende operatör uppvisas den högsta 
skopvikten för salva P1, följt av salvorna P6 och P2.

Ett jämförelseindex innehållande skopvikt, skopor per truck och svällfaktor togs 
fram för att kunna jämföra resultaten visuellt. Indexet, som är avsett för subjektiv 
jämförelse, plottades i ett polärdiagram (Figur 9a) på deras motsvarande skjutrikt-
ningsazimut. Salvorna som sköts mot NW fick jämförelsevis bättre resultat än de 
som sköts mot SE. De identifierade sprickgrupperna från Tabell 1 är markerade i 
Figur 9b. 

Figur 8. Kumulativa medelskopvikter för tio operatörer som hade arbetat med samma typ av 
lastmaskiner på samtliga testsalvor.
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En jämförelse mellan de två diagrammen i Figur 9 visar att salvorna P1, P3 och P4 
(som alla sköts längs strykning av HA1) visar motstridiga resultat med avseende på 
strykningen av sprickgrupperna MAF och CRJ. Det bästa resultatet uppnåddes när 
salvorna sköts längs stupning av CRJ och mot stupning av MAF. Salvorna P2, P5 
och P6 delar en liknande strykning dvs. cirka 40° från både HA1 och HA3. Salvorna 
P5 och P6 som däremot sköts längs stupning av CRJ och mot MAF, resulterade i 
jämförelsevis bättre resultat.

Av de sex testsalvorna, så gav de två skjutriktningarna som sträcker sig längs 
stupning av CRJ och mot MAF, ett bättre resultat. En jämförelse mellan salvorna 
P1, P5 och P6 visar att P1:s skjutriktning (ungefär vertikal vinkel längs strykning av 
HA3) gav bättre resultat jämfört med skjutriktningen för salvorna P5 och P6 (40° 
vinkel från strykningen av HA3).

Slutsatser
Studien visar att en noggrann anpassning av skjutriktningar i förhållande till domi-
nerande diskontinuitet riktningar har en betydande inverkan på produktiviteten.

I det området i dagbrottet där försöken genomfördes, bör skjutning mot söder 
och sydöst undvikas. Högre lastningseffektivitet kan förväntas om skjutningen sker 
mot norr eller nordväst. Den uppmätta medelskillnaden i produktivitet mellan bästa 
och sämsta salvan (3.4 % förbättrad skopvikt och 15.9 % färre skopor per truck) har 
potential att ge väsentliga produktivitetsförbättringar. 

Figur 9. a) Jämförande index för svällningsfaktorn, skopvikt och antal skopor per truck avsatt i 
en polär diagram; b) dominerande sprickgrupper i respektive domänen.

© 2016, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Tack
Personal vid Boliden Mineral ABs Aitikgruva tackas för all hjälp och stöd under 
projektets gång. För finansiellt stöd tackas Boliden Mineral AB, LKAB, Vinnova, 
Svenska Energimyndigheten och Formas genom SIP-STRIM programmet.
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