
© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

ERFARENHETER AV KABELBULTNING MED "CABLETEC LC" 
I KEMIGRUVAN I FINLAND 

Patrik Ericsson, Mikael Ramström, Atlas Copco Rock Drills AB, 
Jyrki Salmi, Outokumpu Chrome Oy. 

Inledning 

Outokumpu Stainless Oy, världens näst största tillverkare av rostfritt stål, har sin egen 
kromgruva belägen i Kemi, Finland. Gruvan, Outokumpu Chrome Oy är för närvarande 
den enda kromgruvan i Europa. 
Här har man investerat stort i en modem och intelligent anläggning för brytning av sin 
värdefulla råvara krom. Med en starkt konkurrerande världsmarknad har man tvingats 
att in i minsta detalj optimera sin process och så kostnadseffektivt som möjligt till
fredsställa kundernas krav. Med hjälp av bästa tillgängliga teknologi och ett tätt samar
bete med några av de ledande leverantörerna av gruvmaskiner, har man idag nått en 
effektiv och vinstbringande produktionsapparat. 

Historik 

Fyndigheten av krom upptäcktes 1959. Efter noggranna undersökningar samt invester
ings beräkningar beslöt man 1964 att starta ett dagbrott. Efter beslut om brytning dröjde 
det till 1968 innan man var igång och bröt krommalmen. 
Brytningstakten har skiftat med åren på grund av konjunkturskiftningar samt imple
mentering av nya metoder och teknologier men ligger idag på ca.1,2 Mt. malm/år. 
Brytning har skett från två större dagbrott. De produkter man levererar är råmalm och 
kromkoncentrat. 

Figur 1. De två dagbrotten sedda ovanifrån med förädlings anläggningen 
belägen till höger. 
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Efter hand som gruvan växte ökade hanteringen av "gråberg" för att komma åt den 
eftertraktade malmen. Till slut stod man inför ett avgörande beslut då man beräknade 
att man bröt 10 gånger så mycket "gråberg" som malm. Även vissa säkerhetsaspekter 
behandlades, då man funnit stabilitetsproblem i pallarna. Ett beslut togs om att stegvis 
avveckla brytningen i dagbrotten och istället gå under jord. 

Under jord i Kemi 

Med beslutet fattat om att gå under jord med gruvan uppsattes en avvecklingsplan för 
dagbrotten. Planen är att man under 2007 ska ha flyttat all produktion under jord och 
därefter stegvis öka produktionen till samma takt som uppnåddes i dagbrotten. Med tidi
gare produktionssiffror som bakgrund räknar man med att 2008 vara uppe i en takt av ca 
1,2 Mt malm/år utvunnet enbart från underjordsgruvan. 
Fyndigheten i Kemi består av elva separata malmkroppar belägna i ett tre km långt om
råde. Malmkropparna lutar ca. 70 grader och har en genomsnittlig bredd på 40 meter. En 
stor investering har gjorts i prospekteringsborrning som gett en bra bild av malmkrop
parnas lokalisering. Dock är det slutliga djupet ännu okänt. 
Bedömningen av fyndighetens storlek underjord är idag ca 41 Mt malm Cr2O3 med 
24,5 % halt. Övrig mineralfyndighet beräknas uppgå till 86 Mt malm Cr2O3 med 29,1 
% halt (2006-01-01). 
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Figur 2. Malmkropparna samt omgivande förhållanden. 

Infrastruktur 

Vid utveckling av infrastrukturen under jord har Kemigruvan samarbetat med NCC och 
YIT. Huvudsnedbanans ingång är belägen 100 meter nedanför kanten i dagbrottet och är 
hela 8 meter bred och 5,5 m hög. Detta för att möjliggöra för fordon att kunna passera 
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varandra på väg upp eller ned. Snedbanan fortsätter till ett djup av 600 m där den avs
lutas i anslutning till uppfordringsschaktet. På vägen ned är den ansluten till ett flertal 
undemivåer. 
Faciliteterna under jord innehåller tre verkstäder i olika storlek och syfte. Den första på 
115 metersnivån har tjänat som bas för den utrustning som använts i dagbrotten men är 
numera använd av de entreprenörer som är verksamma i gruvan. En större verkstad på 
350 meters-nivån används för underjordsutrustningen mestadels också för entreprenörer. 
Nyligen invigdes huvudverkstaden på 500 metersnivån med en volym på ca 23, 000 
kubik meter. För att betjäna personalen underjord finns även andra bekvämlighetsutrym
men såsom matsal och personalrum. 
I samband med utbyggnaden av gruvan har även ett stort arbete lagts ned på att install
era ett system för att i realtid kunna övervaka och underlätta arbetsprocessen. Med hjälp 
av ett datanätverk, LAN kombinerat med WLAN, kan man ovan jord eller under jord, 
om så önskas, centralt ta emot och sända data/information. 
Atlas Copcos utrustningar är utrustade med ett system benämnt Rig Remote Access 
(RRA). Detta möjliggör att anslutning till gruvans nätverk kan ske och att man enkelt 
kan överföra borrplaner, sända loggfiler samt övriga data. Med tillgång till gruvans 
nätverk kan man var som helst i världen koppla in sig till riggen via RRA. Samtliga hu
vudorter, verkstäder och merparten av övriga orter är och kommer att bli utrustade med 
accesspunkter för anslutning av gruvans intelligenta övervakningssystem. Me1 hjälp av 
systemet kan man även snabbt lokalisera både maskiner och personal. Detta är ett led i 
Outokumpu Chrome's säkerhetstänkande där man ligger väldigt långt framme. 
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Figur 3. Förenklad översiktsbild på Kemigruvan. 

Logistik av malmen underjord har lösts på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt. 
Malmtransporten underjord till krosstationen på 560 metersnivån sker genom stört
schakt på 500 och 550 metersnivån. Malmen matas fram med hjälp av vibrationsbord 
till krossen. Den krossade malmen förs sedan med handtransport i en underliggande tun
nel till uppfordringsfickoma 500 meter bort. Malmen förs sedan med hiss upp till ytan 
för vidare transport till förädlingsverket. Malmskippens kapacitet är ca 514 t/h. För att 
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uppnå god ventilation har man borrat cirka 1.5 km ventilationsschakt. Intagsdiametern 
är 4 meter och utblås 3,5 meter i diameter. 

Crater 
blasting 
charges 

Figur 4. Exempel på pallbrytning 

Brytningsmetod 

Efter utvärdering av malmkropparnas läge och fyndighetens storlek valdes brytningsme
tod. Valet föll på en metod kallad pallbrytning (Bench-cut and fill). Initialt gjordes nå
gra testpallar på 275 meters- och 300 metersnivåerna med en bredd på 15 m och 30-40 
meter långa. Beräknad storlek på testpallarna var 25000 - 30000 ton. Man testade både 
uppåtriktade och nedåtriktade hål. 
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Figur 5. Sekvens 

Resultatet av försöken mynnade ut i att nedåtriktad borrning med 51 mm spränghål var 
det bästa alternativet. På grund av dåliga bergförhållanden uteslöts uppåtriktad borrning 
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även om den var ca 30 procent mer effektiv. Pallarna är idag 25 meter höga och med en bredd 
på 15 meter i primärpallen och 20 meter i sekundärpallen. Längd varierar mellan 10 och 50 
meter. Storleken på pallarna ligger mellan 10000 och 50000 ton. 

Bergförstärkning 

En av de största utmaningar man stod inför när man gick underjord var att kunna säkra taken 
i brytningsrummen. Det bärande berget runt malmen består delvis av mycket mjuk talk vilket 
lämpar sig dåligt för bultförankring. Med hänsyn till detta har man designat pallarna relativt 
små, samt förstärkt tak, sidoväggar och anfang i brytningsrummen med nät och vajerbult. 
I Kemi betongsprutas alla orter i två lager med cirka 2-3 cm tjocklek vardera. Betongen har 
inblandning av stålfibrer för att ge den extra bärighet, vilket krävs i dessa förhållanden. 
Mellan de båda lagren har man ytterligare förstärkning med nät som förankras med bult av 
Swellextyp. Dessa friktionsbultar har en standardlängd av 2,4 meter och normalt sätts cirka 
åtta bultar i varje rad med en meters mellanrum. 

Figur 6. Atlas Copco Boltec LC med nä/hantering 

Den kanske största utmaningen i de lokala förhållandena har varit att säkra arbetet i brytnings
rummen under produktionsborming och senare under lastning. Man insåg i ett tidigt skede att 
vajerbultning är den metod som bäst lämpade sig för uppgiften. Design av pallar och förstärk
ningsmönster är mycket lokalt anpassade till rådande bergförhållanden. Förstärkning med 
vajerbult tillämpas i såväl primära pallar som sekundära pallar. För att effektivisera process
en strävar man alltid efter att bulta färdigt ett område innan flytt innan förflyttning till nästa 
område. 
Inför arbetet i varje ort hålls ett förmöte om bergets beskaffenhet varpå man beslutar om 
förstärkningens omfattning. Man tillämpar beroende på förhållandet principen en eller två va
jrar per hål. Initialt sattes även brickor på vajerbultarna. En metod som man senare lämnat då 
den ansågs tillföra för lite förstärkning med tanke på den arbetsinsats som krävdes för instal
lationen. 
Idag installeras brickor enbart i de fall då bergförhållandena anses vara exceptionellt dåliga. 
Bultlängd varierar beroende på placering och förhållanden men typiska längder är 6-12 
meter. Behovet av förstärkning i sidoväggarnas nedre sektioner anses nödvändig vid rådande 
bergkvalite, då ras förekommit i dessa områden. 
Kemigruvans krav på en effektiv och tillförlitlig förstärkningsprocess är uppenbart höga med 
hänsyn till de speciella omständigheter som man står inför. Outokumpu vände sig till Atlas 
Copco som leverantör av utrustning bäst lämpad för uppgiften. I Atlas Copcos produktsorti-
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ment fanns det redan väl etablerade bultningsaggregatet Boltec men inför utmaningen 
med vajerbultning var man tvungen att hitta en komplett lösning som uppfyllde de högt 
ställda kraven och förväntningarna. 
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Figur 7. Typisk layout av borrplan och bultningsplan vid pallarna. 
Figur 8. Typisk layout av bultningsplan vid pallarna. 

Att utveckla en kabelbultare till Kemi 
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För att komma i mål med ett projekt av denna dignitet krävs en omfattande analys av 
rådande parametrar. Ett tätt samarbete med den slutliga användaren är en oerhört vital 
faktor. Bakom varje produkt finns en designfilosofi, nedan följer de filosofier som fram
lades i detta projekt: 
• Tillförlitlighet 

-Användaren ska kunna lita på att maskinen levererar samma kvalite på sitt 
arbete vid varje utnyttjat tillfälle. 

• Tillgänglighet 
-Konstruktionen ska vara anpassad för gruvmiljö och på bästa sätt kunna motstå 
den krävande miljö den utsätts för utan att fallera. 

• Produktivitet 
-Aggregatet ska utföra sin uppgift på ett snabbt och effektivt tillvägagångssätt 
med bibehållen kvalite. 

• Precision 
-Användarens krav om precision ska med marginal uppnås. 

• Servicevänlighet 
-Servicepunkter ska snabbt och enkelt kunna nås utan besvär. 
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• Kostnadseffektivitet 
-Resultat ska nås med högsta möjliga kvalite till lägsta möjliga kostnad 

• Intelligens 
- Arbetsprocessen och arbetsmiljön ska underlättas med inbyggd intelligens i 
aggregatets styrsystem 

• Modulanpassning 
-Modulbaserad konstruktion för standardisering mot övriga Atlas Copco
produkter 

• Supportfunktion 
-Leverantörens eftermarknadsorgan ska av kunden upplevas komplett och kom
petent. 

Med ovanstående som grund startades ett projekt som senare ledde till en prototyp. Efter 
avslutat prototypstadium med tillhörande fältprov marknadsintroducerades år 2005 en 
ny produkt från Atlas Copco med namnet "Cabletec LC". 

Figur 9. Cabletec LC 

Erfarenheter av kabelbultning med Cabletec LC i Kemigruvan i Finland 

Bemanningen på Cabletec är tvåskift, 8h per dygn, fem dagar i veckan. Man har hittills 
ansett att den takten fyller behovet av kabelbultning och är väl synkroniserad med den 
övriga processen i gruvan. Arbetsmoralen hos Outokumpus personal är mycket hög, 
vilket återspeglas i de positiva resultat som uppnås oavsett vilken utrustning som avses. 
Atlas Copcos nya bultningsaggregat innebar en hel del innovativa lösningar som 
marknaden tidigare aldrig sett. Man använde som grund ett redan existerande produk
tionsborrningsaggregat, Simba M7, för att borra de blivande hålen för gjutning och in-
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stallation av vajerbulten. Då man använder cement för att gjuta in vajern så ansågs detta 
behöva vara separerad från 
borrenheten med stångmagasin och borrmaskin i syfte att minimera nedsmutsning. 
För att maximera produktiviteten krävdes också ett nytänkande i jämförelse med redan 
existerande lösningar. Med dessa faktorer konstruerades en maskin med två bommar, en 
för borrning och den andra för cementinjektering och vajerinstallation. 
Eftersom vajerinstallationen kräver en fokuserad operatör, det är ju andras säkerhet det 
handlar om så infördes en automatik på borrningen benämnd ABC Regular. Med denna 
funktion arbetar riggen med så kallad "enhålsautomatik", varpå operatören kan starta 
borrningen med några enkla knapptryckningar och sedan helt ägna sig åt vajerinstalltio
nen medan nästa hål borras. En annan fördel med "två boms" konceptet var att man kan 
jobba i två rader samtidigt då båda bommarna utrustats med teleskopfunktion. 
Normalt används dock borrbommen med teleskopet närmast riggen i den bakre raden 
och vajerboomen i den främre raden. Man bultar alltid orterna med början längst in på 
pallarna och jobbar sig sedan bakåt. Radavståndet varierar mellan olika orter men typ
iska mått är 1, 1,5 och 2 meter. 
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Figur 10. Radavstånd vid kabelbultning 

De operatörer som använt riggen har funnit sin egen metod som just de tycker är mest 
effektiv men generellt kan sägas att systemet är som snabbast om man utnyttjar borrning 
och vajerinstallation samtidigt. 
Arbetsmiljön i Kemigruvan har alltid haft en hög prioritet hos ledningen. För att till
godose detta tänkande behövdes en ren och enkel hantering av cementen. Cabletec 
utrustades därför med ett helautomatiskt cementhanteringssystem. Systemet innehåller 
många intelligenta lösningar, såsom kvalitetskontroll av vatten/cement förhållande, W/C 
tal. Genom att låta styrsystemet blanda enligt ett förprogrammerat recept erhålls alltid 
rätt W/C tal vid varje ny sats. Om yttre förhållanden förändras kan man ha upp till fyra 
olika förprogrammerade recept tillgängliga som beställs genom en enkel knapptryckn
ing. Kravet var också att så långt som möjligt komma ifrån säckhantering med cement. 
Detta kom att lösas med en cementsilo för cirka 1000 kg torr cement som monterades på 
nggen. 
Riggens effektivitet gör att behovet att fylla den ombordplacerade cementsilon är i snitt 
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två gånger per skift. Detta görs med en mobil cementsilo som försetts med ett skruv
matningssystem. Fyllning av silo på rigg görs på 4-7 minuter, en oerhörd förkortning 
jämfört med säckhantering som normalt tog cirka 45 minuter. 
Vid ingjutning av vajerbult är det av högsta vikt att cementblandningen appliceras i en 
jämn sträng i hålet för att på så viss fylla eventuella ojämnheter och därmed försäkra sig 
om att vajern senare fullständigt omges av cementen. Om detta inte tillses riskerar man 
en yttre vatteninträngning med korrosionsskador på bulten som följd. Styrsystemet har 
därför synkroniserat cementpumpens hastighet med cementslangens utdragshastighet. 
När en jämn och fin sträng efterlämnas och man konstaterar att borrhålet fyllts på ett 
tillfredställande sätt så har man empiriskt funnit att cirka 4 kilo per meter är en fyllfak
tor man ska rikta in sig på. 
Alltid vid hantering av cement är underhåll med tvätt och översyn på komponenter es
sentiellt för att upprätthålla funktion. I Kemi har man infört rutiner för tvätt av cemen
thanteringsutrustningen två gånger per skift. Tvätten tar cirka tio minuter i anspråk, tid 
som man med enkelhet får tillbaka i form av tillgänglighet. 

Figur I I. Cementenhet 

För att matcha det effektiva cementhanteringssystemet behövs en snabb och säker va
jerhantering. Cabletec har försetts med en vajertrumma kapabel att bära en last av max 
1700 kg. Ett kassettsystem gör det enkelt, snabbt och säkert att ladda trumman med en 
ny vajerrulle. Den vajer som används idag har en diameter av 15,2 mm vilken har ett 
viktförhållande av cirka ett kilo per meter det innebär att man har cirka 1700 meter vajer 
att tillgå på en nyladdad trumma. Frekvensen på kassettbyte varierar beroende på metod 
och om bergförhållandena kräver en eller två vajrar per hål. I snitt sker byten en eller två 
gånger per vecka. Som tidigare nämnts så sätts vajerbultar med varierande längd från 
sex till tolv meter långa. 
Cementhantering och vajerinstallationssystemet är mycket användarvänliga och ytterst 
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effektiva, det som idag begränsar volymen av installerad vajerbult är borrprocessen. För 
borrningen används en av Atlas Copcos tillförlitliga topphammare, COP 1838 ME. Med 
mycket skiftande bergförhållanden så borrar man idag med en hastighet av cirka 1 ml 
min i de hårdaste formationerna och upp till 3,5 m/min i de mjukare partierna. Borrverk
tyg man använder idag är Speedrod R32 med en borrkrona som är 51 mm i diameter. 
Från prototyp till färdig produkt av Cabletec har en del förbättringar och modifierin-
gar införts i samråd med operatörer och gruvledningen. Efter att produkten godkändes 
genom ett prestandaprov utfört under överseende av dåvarande gruvchef började man 
att registrera prestanda och kostnader. 

Följande prestanda uppnås idag hos Kemigruvan: 

• Installerad vajerbult toppnoteringar drygt 40 m/h innehållande borrning, cementinjek
tering och vajerinstallation. 
• Installerad vajerbult i snitt cirka 30-35 m/h innehållande borrning, cementinjektering 
och vajerinstallation. 
• Installerad vajerbult i redan borrade hål, 100 m/h 
• Installerad vajerbult på ett skift 300 meter innehållande borrning, cementinjektering 
och vajerinstallation. 
I Kemigruvan har man ett årligt behov av vajerbultning på ungefär 85 km. 

Sammanfattning 

Outokumpu är idag nöjd med den prestanda och med den kvalitet som Cabletec install
erar kabelbult hos Kemigruvan. Säkerheten är hög både för personal som arbetar med 
kabelbultning och den personal som senare arbetar med lastning i brytningsrummen. 
Arbetsmiljön är klart godkänd med tanke på de yttre omständigheterna som råder vid 
kabelbultning. Många besvärliga moment har automatiserats och förenklats. 
För Atlas Copco har detta varit ett mycket givande projekt. Samarbetet med Outokumpu 
har varit exemplariskt. Efter marknadsintroduktion av den nya produkten Cabletec LC 
har ett flertal användare runt om i världen kunnat utnyttja riggens fördelar i just deras 
applikation. 
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