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SKONSAM SPRÄNGNING I AITIK 
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Niclas Nilsson, Nitro Consult AB 

Sammanfattning 

Aitikgruvan står inför en omfattande produktionsökning, från dagens 18 Mton till 36 
Mton anrikad malm per år. Designkriterierna för dagbrottet granskades p.g.a. att 
planerna för produktionsökningen innefattade en fördjupning av dagbrottet. Denna 
granskning visade på möjligheter att branta upp slänterna något genom att modifiera 
designen för pallar och ramper. 

Ett villkor för att branta upp liggväggen i Aitik var att sprängningen blev 
skonsammare än med den borr- och laddplan som hittills tillämpats. Skonsammare 
sprängning krävdes även för att kunna uppfylla nya designkriterier för ramperna på 
både hängväggen. 

Utifrån tidigare utvecklingsarbeten samt fältförsök har olika borr- och laddplaner 
testats och de resulterande sprängskadorna utvärderats. Vid tidigare försök bestämdes 
gränserna för bakåtbrytningens storlek, och därmed möjliga pallvinklar, för olika 
laddningsmängder. De nu genomförda försöken har visat att de skadliga effekterna av 
småskaliga strukturer kan kontrolleras med skonsammare sprängning, men att 
påverkan av storskaligare strukturer kvarstår trots väldigt försiktig sprängning. 

För liggväggen visade sig förspräckning med 70 graders lutande hål genom hela 
dubbelpallen lämplig både med avseende på bakåtbrytning och på produktivitet. På 
hängväggen används förspräckning på bestämda delar av rampen för att uppnå den 
rampbredd som krävs. 

Inledning 

Krav på utveckling 

Den planerade utbyggnaden i Aitik, med en produktionsökning från 18 till 36 Mton 
malm per år innebär bland annat att det slutliga dagbrottet blir djupare än vad som 
tidigare planerats. På grund av fördjupningen av dagbrottet granskades 
designkriterierna för gruvan och granskningen visade på möjligheter att branta upp 
slänterna något genom att modifiera designen för pallar och ramper. Ett villkor för att 
branta upp liggväggen i Aitik var dock att sprängningen blev skonsammare än med 
den borr- och laddplan som tidigare tillämpats. Skonsammare sprängning krävdes 
även för att kunna uppnå designkriterierna för en ny rampdesign på hängväggen. 
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Historik och malmreserv 

Aitikgruvan, utanför Gällivare är en av Europas största koppargruvor. Malmen ligger 
i ett område med omvandlade bergarter och bryts i dagbrott med 15 meter höga pallar. 
Fyndigheten består av kopparkis som innehåller koppar, guld, silver och molybden. 
Mineraliseringen påträffades på 1930-talet men brytningen påbörjades först 1968 med 
en produktionsnivå på två miljoner ton per år. Malmreserven uppskattades då till 50 
miljoner ton. Idag bryts ca 18 miljoner ton malm per år men arbetet med en 
produktionsökning till 36 miljoner ton per år har påbörjats och ska vara klar år 2010. 
Fram till och med 2006 har nära 450 miljoner ton malm brutits och den bevisade 
malmreserven var 526 miljoner ton den 1/1 2007, med ett innehåll av 0.28 procent 
koppar 0.2 g guld/ton och 2 g silver/ton, dessutom 99 miljoner ton sannolik 
malmreserv. Känd och indikerad mineraltillgång uppgick till ytterligare 858 miljoner 
ton. Dagbrottets botten ligger idag på 405 meters nivå och den slutliga botten är 
planerad till ungefär 600 meters nivå. 

Geologi 

Aitikmalmen ligger i ett område dominerat av metamorfosa plutoniska och vulkano
sedimentära bergarter. Bergarterna delas upp i liggväggs-, malmzons- och 
hängväggsbergarter baserat på strukturella gränser och kopparhalter, Figur 1. 
Liggväggen består till största delen av kvarts-monzodiorit och fältspat-biotit-amfibol 
gnejs. Malmzonen består av biotitskiffer mot liggväggen och muskovitskiffer mot 
hängväggen. Hängväggen består till största delen av finkornig, bandad fältspat-biotit
amfibolgnejs, vilken är skiljd från malmzonen av en förkastning . Huvudsprickrikt
ningen stryker parallellt med malmkroppen och stupar mellan 45° och 70°, brantare 
mot liggvägggen. I tillägg till huvudsprickgruppen finns även korsande vertikala 
sprickgrupper närvarande. 

Figur 1 Översiktsbild över Aitik. 
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Sprängteknik och designkriteria 

Malm och gråbergsbrytningen i Aitik sker med storskalig dagbrottsutrustning. 
Produktionssprängning sker med bulksprängärnnen i 311 mm borrhål, med skonsam 
sprängning i klenhål, 127 mm och 165 mm, mot kvarstående berg. Gråberget lastas 
och transporteras med truck till upplag och malmen truckas till en krossanläggning i 
gruvan för att sedan transporteras på band upp till mellanlager och anrikning. 

Gruvan bryts med dubbelpallar med en fånghylla emellan. Det huvudsakliga 
designkriteriet är att denna fånghylla ska var minst elva meter i minst 90 procent av 
pallängden, detta för att utgöra tillräcklig fångstyta för fallande sten. Gruvan är 
indelad i områden med olika designvillkor för pallvinklar och interrampsläntvinklar. 
Geologin styr i stor utsträckning slänternas utformning, men även de skador som 
uppstår vid sprängning är betydelsefulla. Beroende på bakåtbrytningens storlek 
bestäms läget för nästkommande palls konturhål, se Figur 2. 
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Figur 2 Normal design av dubbelpall medfånghylla i Aitik. 

Tidigare utveckling av skonsam sprängning 

Under slutet av 1980-talet kunde det konstateras att designkriteriet, minst 90 procent 
av pallängden ska vara minst elva meter bred, inte uppnåtts. I och med detta 
konstaterande inleddes ett omfattande arbete med att utveckla försiktig sprängning. 
Projektet "Skonsam sprängning i Aitik" pågick mellan 1991 och 1996 och drevs i 
samarbete med Nitro Nobel och SveBeFo. Målet med projektet var att utveckla 
tekniken för försiktig sprängning mot kvarvarande slänt för att förbättra pallgeometrin 
och att uppnå de designkriterier som ställts upp. Projektet resulterade i ett 
prognosverktyg för sprängskador som bestod i en formel, ekv 1, för att beräkna den 
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maximala svängningshastigheten, och sprängskadekriterier enligt Tabell 1. PPV 
beräknas enligt 

( ]

1.42 Arctan( H) 
PPV=650 lff där f= (-ir ekv 1 

där/är en korrektionsfaktor för laddlängd, Q är laddmängd (kg), R avstånd från 
laddning (m) samt Här laddlängd (m). 

Sprängskadekriteriema beskriver skador i horisontell riktning och är indelad i fyra 
grader av sprängskada, se Figur 3. Från hålet och utåt är de: 

• Bakåtbrytning sträcker sig dit krossning och utfall når. 
• Grävbarhet sträcker sig dit lastmaskinen utan större ansträngning kan skrapa 

loss berg. 
• Oacceptabel skada är en bedörnningsfråga, där området utanför har en 

acceptabel skada. 
• Mätbar hävning sträcker sig längst in i pallen. 
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Figur 3 Sprängskademodellför Aitik med fyra grader av horisontella skador, 
Marklund m.fl. (2007). 

84 



© 2008, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2008

En större mängd provsprängningar med olika borr- och laddplaner utfördes och 
resulterade i sprängskadekriteriema enligt, Tabell 1. 

Tabell I Dimensionerande PPV-värden och sprängskadegränser förAitik. 

Typ av sprängskada 

Bakåtbrytning 
Grävbarhet 
Oacceptabel skada 
Minsta mätbara hävning 

PPV starkt berg 
(mm/s) 
>8000 
>4000 
>2000 
>1250 

PPV svagt berg 
(mm/s) 
>8000 
>4000 
>1250 
>725 

Sprängskadekriteriema ligger till grund för den "vanliga" borr- och laddplanen för 
skonsam sprängning som tillämpas i Aitik vid sprängning mot kvarvarande slänt. 
Produktionshålen, 311 mm, styr skadebilden om bara två klenhålsrader används. 
Detta innebär ett avstånd på 10.5m från grovhålet till planerad slänt. Med tre 
klenhålsrader ökar avståndet med ca 5 m och produktionshålens skadeverkan på 
kvarstående slänt minskar betydligt. I områden med mycket svagt berg skulle fyra 
klenhålsrader behövas för att få full effekt av skonsam sprängning. En kompromiss 
mellan teknik och kostnad ledde fram till valet att använda två klenhålsrader i den 
borr- och laddplan som används som standard än idag, se Figur 4. 
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Figur 4 Standardborrplan för skonsam sprängning mot kvarvarande slänt. 

Vidareutveckling av skonsam sprängning 

Under arbetet med 2003 års strategiska plan bestämdes att bryta bort liggväggsrampen 
under 180 m nivå och även att branta upp den delen av liggväggen. Ett villkor för att 
branta upp liggväggen i Aitik var skonsammare sprängning än vad som erhölls med 
den borr- och laddplan som hittills tillämpats. Skonsammare sprängning krävdes även 
för att kunna tillämpa en modifierad rampdesign på hängväggen. Den nya 
utformningen av rampen tar mindre plats och ger därför en brantare slutlig slänt. För 
att åstadkomma detta krävdes minskade marginaler mot bakåtbrytning vilket ökade 
kraven på skonsamhet. 
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För att branta upp liggväggen krävdes det inte bara att designvillkoren uppfylldes 
utan även att brytningen skulle kunna ske utan större störningar på grund av 
okontrollerade bergutfall. Det fanns erfarenheter från problemområden på liggväggen 
med stora bergblock i rörelse men även från väl utförd skonsam sprängning med goda 
resultat. Sprängresultat som motsvarade vad som krävdes för en uppbrantning av 
liggväggen hade dock endast åstadkommits vid enstaka försök, och då i bergarter som 
inte var representativa för hela liggväggen. Vid en uppbrantning av liggväggen inom 
den ordinarie brytningen fanns heller inte utrymme för störningar på grund av 
sprängskadat berg med svårbedömt beteende. En lösning skulle vara att spränga så 
skonsamt att i princip allt berg innanför konturraden skulle stå kvar över större delen 
av pallen. 

Förspräckning 

För att nå tillräcklig grad av försiktig sprängning av liggväggen valdes alternativet 
förspräckning med frikopplad laddning. På liggväggen borrades förspräckningshålen 
med 70 till 90 graders lutning genom hela dubbelpallen, se Figur 5. Medelstupningen 
för foliationen/strukturer på liggväggen är enligt kartering 69± 13 grader. Borras hål 
brantare än 69 grader är det alltså mer än 50 procents sannolikhet att stöta på 
strukturer som är flackare än förspräckningen. För de fall där dessa redan är utan 
hållfasthet eller där de öppnats på grund av sprängskador så sker utglidning. Ju 
brantare pallen är desto fler strukturer kan underskära pallen och dessutom ökar 
sannolikheten för att detta inträffar först vid utlastning av den undre delen av en 
dubbelpall. Det innebär alltså också ökad risk för större volymer av underskuret berg . 
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Figur 5 Borr- och ladd design för förspräckning på liggväggen visande laddvikt per 
hål, försättning och inom parantes hå/avstånd vinkelrät figurens plan Marklund mfl 
(2007). 
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På liggväggen utfördes en större mängd fullskaletest med goda resultat, se Figur 6, på 
nivåerna 180 till 300 meters nivå. Hålavståndet varierades mellan 1,8 till 2,5 m. För 
variationer mellan 1,8-2,2 m kunde man inte se någon större skillnad vid en ytlig 
betraktelse. I pallen 270-300 användes 2,5 m hålavstånd och där blev brottytan mellan 
förspräckningshålen inte lika jämn som i andra områden. Hävningsmätningar som 
gjordes indikerade också att hävningen sträckte sig längre in i pallen på denna nivå än 
på de andra nivåerna. Det tyder på att förspräckningssprickan inte varit lika effektiv 
när det gäller att dämpa stöt- och gasvågen från produktionshålen. 

På hängväggen, där kvarvarande slänt går vinkelrät/korsar bergets strukturer, borrades 
förspräckningarna med vertikala hål och efter intrimning av hålavstånden blev 
resultaten goda. 

Figur 6 Förspräckt salva med gott resultat (på 285 m nivå), före skrotning av krönet. 

Vertikala Sprängskador 

De sprängskadekriterier som togs fram på 1990-talet, Tabell 1, tar enbart hänsyn till 
horisontella sprängskador. En sammanställning av MWD-data (mätning under 
borrning) från 21 produktionshål visade att underbrytningen för dessa hål var 1,4 ± 
0,6 m. Det betyder att 90% av underbrytningen var mindre än 2,2 m om 
normalfördelning antas. Vid en jämförelse mellan data från hål som borrats rakt under 
ovanförliggande hål och hål som borrades vid sidan av botten av ovanförliggande hål 
kunde ingen skillnad noteras. Eftersom underborrningen var 1,5 m innebar det att 
90% av de vertikala sprängskadorna nådde 3,7 m djup. Dessa mått stämde överens 
med höjden på den flacka delen av krönet efter rensning. En jämförelse av dessa 
siffror med beräknade vibrationsnivåer visade att syltadjupet 2,2 m ungefär 
motsvarade hälften av det beräknade avståndet för PPV=8000 mm/s enligt ekv. 1. 
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För att uppskatta de vertikala sprängskadornas utbredning och möjliga påverkan på 
krönen studerades några alternativa borr- och laddplaner, Figur 7. I dessa figurer antas 
att syltadjupet under klenhål också är hälften av det beräknade avståndet för 
PPV=8000 mm/s enligt ekv. 1. 

Figur 7a visar att vid nuvarande standard hamnar första grovhålet rakt ovanför det 
bergparti som ska utgöra pallkrönet. Även om en extra klenhålsrad sätts in så hamnar 
första grovhålet ganska nära det blivande pallkrönet och krönet hamnar inom zonen 
med större syltadjup än för enbart klenhål. I Figur 7b visas resultatet när en fjärde 
klenhålsrad sätts in. Då hamnar det första grovhålet på tillräckligt stort avstånd från 
krönet för att det inte ska påverkas i någon större omfattning. 

På hängväggen gjordes försök att minska de vertikala sprängskadoma genom ökat 
antal klenhålsrader i den salva som ligger ovanför de pallkrön som ska stå kvar. Detta 
gjordes dels som enda åtgärd för att minska bakåtbrytningen, dels tillsammans med 
förspräckning. Det visade att enbart minskningen av de vertikala sprängskadoma 
mnskade bakåtbrytningen med 1.5-2 m. 
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Figur 7 Skadezaner med horisontell utbredning föra) standardsalva och b) salva med 
två extra klenhålsrader och ingen underborrning av första grovhålet. 

Nuvarande teknik för skonsam sprängning 

Idag används fortfarande standardborrplanen, Figur 4, för skonsam sprängning mot 
kvarvarande slänt, förutom på liggväggen och för delar av ramperna. Förspräckning är 
numera standard vid liggväggsbrytningen samt för bestämda delar av rampen på 
hängväggen. För liggväggsbrytningen används borr och laddplanen enligt Figur 5, 
med 2.0 m hålavstånd. På hängväggen är förspräckningama vid rampen vertikala och 
begränsade till 15 meters höjd, samt borrade med 1.8 m hålavstånd. Det första 
klenhålet borras 2.0 meter från förspräckningsraden. I salvan ovanför förspräckningen 
minskas de vertikala skadorna genom att grovhålen borras utan underborming. 
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Sprängämnet som används i förspräckningarna är Oricas 45 mm Dynopre. Dynopre är 
en laddning för kontursprängning och patronerna är fyllda med ett 
vattengelsprängämne runt en sammanhängande 6 g/m detonerande stubin. 
Sprängämnet levereras i 30 m längder a 59 kg. Laddningen går snabbt och enkelt med 
de sammanhängande patronerna upprullade på en vinda monterad på en, Figur 8. År 
2007 användes ca 15 ton Dynopre i Aitik och för 2008 beräknas mängden bli ca 30 
ton, vilket motsvarar ca en kilometer 15 meter hög slänt. 

Figur 8 Laddning av förspräckningshål med Dynopre. 

Diskussion 

Standarborrplanen, Figur 4, ger stora skador på kvarvarande berg då det är 
produktionshålen 311 mm som styr skadebilden, även om konturraden är fulladdade 
127 mm hål. Förutom "klenhålen" i konturen så utsätts krönet av stora vertikala 
skador från ovanliggande salvor, Figur 7. 

F örspräckningen på liggväggen har ökat interrampsläntvinkeln med ungefär en 1 
grad, vilket kan verka lite men även säkerheten i designen har ökat. Slänterna upplevs 
även säkrare vid arbeten nedanför. F örspräckning tillsammans med skonsammare 
sprängning av ovanliggande salvor har reducerat bakåtbrytningen med mer än två 
meter på hängväggen. 

Framtida utveckling av skonsam sprängning i Aitik, involverar framtagande av 
frikopplad bulkladdning. Detta skulle möjliggöra framtagandet av riktig skonsam 
sprängning som ett alternativ till dagens standardborrplan för skonsam sprängning, 
Figur 4. En sådan skonsam sprängning skulle även innebära att vertikala sprängskador 
från ovanliggande salvor måste minimeras. Oavsett hur försiktig man är vid 
sprängningen mot kvarvarande slänt blir resultatet aldrig bra om man redan skadat 
krönet uppifrån. 
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Slutsats 

Arbetet med skonsam sprängning i Aitik har resulterat i 

• Formel för beräkning av PPV som tillsammans med praktiska 
sprängskadekriteria kan användas för att uppskatta effekten av olika borr- och 
laddplaner 

• Kunskap om utbredningen av vertikala sprängskador och deras påverkan på 
krön på underliggande pallar 

• Borr- och laddplaner för 30 m höga och lutande förspräckningar 
• Möjligheten till uppbrantning av de totala släntvinklama på både häng- och 

liggvägg 
• Säkrare slänter 
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