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Sammanfattning 

Sprängning är en av huvudprocesserna i gruvbrytning och dess resultat har en stor 

inverkan på gruvans totala ekonomi. Resultatet av fragmenteringen påverkar inte bara 

gruvans produktivitet och enhetskostnader utan även krossning och malning i 

anrikningsverket. Optimeringar av delar i ett system leder ofta till en suboptimering av 

hela systemet. Traditionellt har gruvan och anrikningsverket varit uppdelade i separata 

resultatenheter med följd att gruvan har suboptimerat sprängningen mot sina kostnader, 

utan hänsyn till resultatet längre fram i produktionskedjan. 

I det här projektet inriktas sprängningen mot det optimala för hela processen från gruva 

till anrikningsverk. Primärkvarnarna i anrikningsverket har identifierats som flakhals i 

produktionssystemet, gruva/anrikningsverk, varför sprängoptimering inriktas mot att 

maximera genomsättningen i dessa. Utifrån kvarnarnas begränsningar kan en önskad 

förändring i styckefall beräknas och resultatet kan appliceras på nästkommande pall i 

gruvan. 
För att utreda vad resultatet av sprängningen har för betydelse för de följande 

processerna, har resultatet i anrikningsverket återkopplats till dess ursprungliga position 

i gruvan. Ny teknik med GPS, bildanalys och kvarnstyrning har varit en 

grundförutsättning för projektet. 

Inledning 

Aitikgruvan är Europas största dagbrott som ligger ca 20 km öster om Gällivare, i 

gruvan bryts låghaltig kopparmalm med 15 meter höga pallar. Från gruvan transporteras 

malmen till krossning, autogenmalning och flotation för att producera en kopparslig. 

Gruvbrytningen startade 1968 med en årlig malmbrytning på två miljoner ton. 

Med sjunkande metallpriser har ny och större utrustning gjort det möjligt att öka 

gruvans produktionskapacitet med bibehållen lönsamhet. Genom åren har tre större 

expansioner av gruvan, med stora investeringar, lett fram till en årlig produktion av 16 

miljoner ton år 1993. Efter den senaste expansionen har mycket arbete lagts ned på att 

ytterligare öka kapaciteten i det befintliga anrikningsverket. Förbättringsarbete och ökat 

utnyttjande av kvarnarna har lett fram till dagens årliga genomsättning av 18 miljoner 

ton malm. 

Borrning och sprängning är bland de viktigaste enhetsoperationerna i dagbrottsbrytning, 

och resultatet av dessa har stor betydelse för gruvans totalekonomi. 

Fragmenteringsresultatet påverkar inte enbart gruvans produktivitet och 

enhetskostnader, utan även de följande anrikningsstegens prestanda, vilket medför att 

den totala genomsättningen för hela systemet gruva och anrikningsverk påverkas. 
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Traditionellt har gruvor varit uppdelade i olika avdelningar eller resultatenheter, gruva 
och anrikningsverk, vilket medfört att sprängoptimeringar i gruvan inriktats mot att 
minimera den egna kostnaden för borrning och laddning. 

Den till kvarn inkommande malmens styckefallsfördelning påverkar kvarnens 
genomsättning, Valery m.fl. [l], men sambandet är ännu inte helt klarlagt. Det är inte 
sannolikt att den "optimala" fragmenteringen som minimerar borr- och 
laddningskostnaderna för gruvan samtidigt kommer att maximera anrikningsverkets 
genomsättning och minimera dess kostnader. Neddelningsarbetet är billigare ju tidigare 
i produktionskedjan man åstadkommer den, malning kostar tiofalt mer än vad 
sprängning gör. 

Flaskhalsteorin, Goldratt och Cox [2], säger att så länge det finns ett marknadsbehov är 
produktionskapaciteten och försäljningsvolymen begränsad av en enda flaskhals inom 
produktionssystemet. För att öka kapaciteten för hela systemet måste denna flaskhals 
identifieras och dess kapacitet maximeras. De höga fasta kostnaderna i gruvbrytning 
försäkrar att en ökning i försäljningsvolym alltid kommer att öka gruvans lönsamhet, 
även om de rörliga kostnaderna skulle öka något. I Aitik är det primärkvarnarna som är 
flaskhalsen i hela systemet gruva och anrikningsverk. 

För att utnyttja flaskhalsen, primärkvarnarna, maximalt ska man: 

Maximera tillgängligheten för primärkvarnarna. 
Maximera produktionstiden för kvarnarna och minimera dess ståtid. 
Köra kvarnarna på maximal kapacitiet/last. 
Tillse att primärkvarnarna aldrig är utan malm. 
Förse kvarnarna med ett material som kräver den minsta processtiden. 

Bra underhåll är viktigt för att uppnå de tre översta punkterna ovan. Att upprätthålla 
något överkapacitet i gruvan tillsammans med lämpligt stort malmlager före 
primärkvarnarna förhindrar att mindre haverier i gruvan orsakar att kvarnarna måste 
stängas eller köras på lägre kapacitet. Detta projekt inriktar sig mot sista punkten, att 
förse kvarnarna med material som kräver minst processtid, d.v.s. maximera 
genomsättningen i primärkvarnarna. 

Produktionssystemet gruva och anrikningsverk 

I dagbrottet bryts malmen i femton meters pallar med en genomsnittlig salvstorlek på ca 
400 kton. Produktionsborrhålen borras med 311 mm borrkronor och har en 
underborrning på två meter. Normal försättning och hålavstånd, för malmsalvor, är 7.75 
respektive 9.75 meter. 
Dyno Nobel levererar emulsionssprängämne med 20 procents ANFO-inblandning, 
direkt till gruvans borrhål. Produktionshålen har en avladdning på 6.5 m och proppas 
med krossat material. 
Den sprängda malmen lastas på truckar och transporteras till en krosstation i gruvan. 
När malmen krossats bandtransporteras den till mellanlager för att sedan malas i någon 
av de fem kvarnserierna, (Fig.1). 

154 



© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

M112-116 

~···· ._.,,,. KR<! KR5 

~IU~l.l7 

M17Cl-173 

i 
I 

M150-1 eG 

B191 

/'.o,.....,.,.,,,l 
@Mc1s:stlooesrr0tn1ng (JflJT) 

/ 

EWO ® Mas:stl~esildH~irg (\fl.11) 

~~~~~~ • Sil,t,maynätririg (.AJ) 

81&;1 

M190-19:3 

Figur 1. Schematisk skiss av infrakten i Aitik. 

Koppling mellan gruva och anrikning 

I Aitikgruvan är samtliga maskiner anslutna till MineStar-systemet, Renström [3], där 

alla händelser och positioner loggas med en tidstämpel. Detta medför att all malm och 

gråberg som flyttas kan spåras tillbaka till dess ursprungliga position i gruvan. Eftersom 

det finns flera lastare som lastar från olika delar i gruvan kommer malm från olika 

positioner att blandas vilket omöjligör en 100 procentig spårning av materialet. För att 

kompensera för dessa problem har malmen delats in i "batcher" med dygnstorlek, och 

endast när mer än 65 % av den totala dygnsproduktionen kommit från en lastfront, har 

analyserats. 

Spårningen av malmen från anrikningsverket försvåras av mellanlagret som har en 

storlek på 8 till 16 timmars full produktion. För att kompensera för uppehållstiden i 

mellanlager har tolv timmar adderats till tiden när trucken tippat i kross. 
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De olika kvarnserierna har olika storlek och kapacitet, för att kompensera för detta har 
produktionsdata från dessa normerats så att resultatet från varje kvarn har samma 
inverkan på totalresultatet. Den normerade genomsättningen beräknas per kvarn vilket 
medför att kvarnar som inte är i produktion påverkar totalresultatet så mycket. 

Aitik har två SpitOnline bildanalyssystem, ett för gruva/kross och ett för malningen, 
bestående av vardera fem kameror. Fyra av kamerorna i gruvsystemet mäter styckefallet 
från truckflak och den femte mäter styckefallet efter kross. Systemet för malningen 
mäter ingående styckefall till samtliga kvarnserier. I tillägg till bildanalysen finns en 
laserbaserad avståndsgivare som mäter avståndet till malmens överyta på 
transportbandet in till en av kvarnarna. Standardavvikelsen i signalen från 
avståndsmätaren används som ett mått på styckefallet, dvs. större stenar på bandet ger 
en större variation på avståndssignalen. Test har visat att resultatet från avståndsgivaren 
motsvarar bildanalysens värde på k60. 

I kvarnen med laseravståndgivaren har en trådtöjningsgivare installerats i en av 
kvarnens lyftare vilket ger möjlighet att detektera när denna lyftare slår in i chargen. 
Denna mätning ger information om kvarnens fyllnadsgrad. 

Optimal fragmentering 

Eftersom det är primärkvarnarna som är flaskhalsen i hela systemet, gruva och 
anrikningsverk, så inriktas optimeringen mot att ge kvarnarna ett optimalt styckefall för 
att maximera genomsättningen i dessa, och på så vis maximera den totala 
genomsättningen. 

I följande avsnitt har kvarnen med trådtöjningsgivaren analyserats och den 
laserbaserade avstånds givaren har använts för tolkning av styckefallet. K varnstyrningen 
består av två regulatorer som begränsar flödet in till kvarnarna, en för maximal 
motoreffekt och en för maximal fyllnadsgrad. Reglerstrukturen är sådan att den alltid 
med hjälp av malmflödet strävar efter att styra mot en av dessa två begränsningar. 
Principen för styrningen är att endast den regulator som begär det minsta malmflödet 
tillåts styra, vilket gör att kvarnen alltid kommer att befinna sig vid en begränsning, 
vilket i sin tur innebär att den högsta möjliga genomsättningen uppnås. 

Försök med konstant malmflöde har visat att effektuttaget ur kvarnen kraftigt påverkas 
av styckefallet, minskat styckefall ger minskat effektuttag, (Fig.2). 
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Figur 2. Samband mellan styckefall och effekt under konstant malmflöde. 

Styckefallets inverkan på fyllnadsgraden i kvarn är svagare än på effekten. 
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I (Fig.3) visas malmflödets variationer under en period när fyllnadsgraden var 
begränsande, ökat styckefallet ger minskad fyllnadsgrad och vice versa. 
Sammanfattningsvis ger finare styckefall högre genomsättning när kvarnarna begränsas 
av effekt och lägre genomsättning när de begränsas av fyllnadsgrad. 
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Figur 3. Malmflödets variationer under en period när fyllnadsgraden var begränsande. 
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Med utgångspunkt från att malmen är kontinuerlig i dess stupningsriktning kan 
antagandet göras att malmen i underliggande pall har liknande mekaniska egenskaper 
som den aktuella salvan har, vilket borde ge liknande resultat vid samma sprängdesign. 
Sambanden ovan kan användas för att beräkna om underliggande salva skall sprängas 
finare eller grövre. Områden som begränsas av effekt bör sprängas finare och områden 
som begränsas av fyllnadsgrad bör sprängas grövre. I Berggren m.fl. [4] ges en 
detaljerad beskrivning av hur den optimala förändringen i styckefall, ~S, beräknas. 

Sprängdomänsindelning 

Genom att plotta den beräknade optimala förändringen av styckefallet, ~S, i polära 
koordinater, för hela lastnivåer fås en snabb överblick över vilka områden som borde 
sprängas finare alternativt grövre. Till vänster och till höger i (Fig.4) ses två områden 
där ~S är negativ d.v.s. det optimala styckefallet är finare än det uppnådda. Området i 
mitten är svårtolkat varför ingen rekommendation att förändra styckefallet kan göras. 
Utifrån detta kan en första klassificering av sprängdomäner göras enligt (Fig.5). 
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Figur 4. Beräknad optimala förändringen i stycke/all, S för nivå 225 och 240. 
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Figur 5. Sprängdomänsindelning för nivå 255 i norra delen av dagbrottet. 

Testsalvor 

För att undersöka om finare styckefall ger ökad genomsättning i primärkvarnarna har 

fem testsalvor skjutits och utvärderats. Salvorna har jämförts mot de salvor som låg rakt 

ovan i föregående pall. TestsaJvorna fick ökad specifik laddning från det normala 0.84 

kg/m3 till 1.13 kg/m3
. Salvornas position i gruvan är inte valda utifrån 

sprängdomänsindelningen ovan utan tagna när tillfälle gavs. Resultaten av testsalvoma 

visade de två salvorna som låg i området för finare styckefall till höger i (Fig.4), hade 

13 respektive 22 % högre genomsättning än vad ovanliggande salva hade. För de övriga 

tre salvorna som låg i området för oförändrat styckefall fick en salva 10 % högre 

genomsättning, för de övriga två salvorna kunde ingen genomsättningsökning ses, inte 

heller att styckefallet blev finare. 

Diskussion 

En alternativ metodik till den som är presenterad här är att simulera fram ett optimalt 

styckefall för malm från olika områden. Denna metod kräver dock mycket fältarbete 

och test av materialet för att resultatet ska bli tillförlitligt. Simuleringar förutsätter även 

att sprängdomänsindelningar görs före man riktigt vet var deras utsträckning. Genom att 

låta flaskhalsen, primärkvarnarna, och deras begränsningar själv bestämma vilket 

styckefall den vill ha och utifrån detta göra en indelning i sprängdomäner, torde vara en 

optimal metodik att arbeta efter. Det skall dock betonas att de data som denna 

klassificering baseras på är mycket brusig samt att endast data från en kvarn har 

använts. Ett ökat flöde för den kvarnen behöver inte nödvändigtvis innebära ett ökat 
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totalflöde. I och med bättre följning av malmen och fler kvarnar med styckefallsmätare 
kan klassificeringen förbättras. 

Den samlade kunskapen om styckefallets inverkan på malningen indikerar att finare 
styckefall generellt sett ger högre genomsättning. En analys av fler kvarnar än den 
analyserade kvarnen behöver därför genomföras. 

Genom att öka den specifika laddningen för testsalvorna, med 35 %, blev den 
sammanlagda genomsättningsökning, för de fem salvorna, 8 %, vilket indikerar att det 
finns en stor potential i att anpassa sprängdesignen i de olika områdena. 
Resultaten av testsalvorna indikerar även att metodiken verkar fungera, men nya frågor 
har dykt upp, t.ex. varför fick vi inte finare styckefall i de två salvorna där ingen 
genomsättningsökning kunde ses, trots att den högre specifika laddningen. 

Arbetet är väl värt att fortsätta med då vi vet att, med dagens kopparpriser, varje procent 
ökad genomsättning kan ge 13 Mkr i ökade intäkter för Aitik. 

Innan metodiken med att beräkna önskad styckefallsförändring utifrån effekt och 
fyllnadsgrad tillämpas fullt ut måste också ytterligare undersökningar genomföras för 
att säkerställa sambanden, framförallt krävs det fler testsalvor. 
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