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SUFFLE-SPRÄNGNING MED COPROD® - SYSTEMET VID 
BJÖRKDALSGRUVAN. 

Åke Forsgärde, Ballast Nord 
Ingvar Östling, Uniroc Divisionen, Atlas Copco CMT AB 

Inledning 
Björkdalsgruvan, 3 mil nordväst om Skellefteå, är idag Sveriges enda dagbrott 
med guld som huvudprodukt. Gruvan ägs av Terramining AB . Losshållning och 
krossning utförs på entreprenad av Ballast Nord. 

Guldet förekommer främst i anslutning till smala kvartsådror. 
Då gruvan öppnades 1988 sprängdes och lastades de smala malmerna selektivt i 
små salvor. För att klara höjda produktionskrav och sänkta kostnader i början på 
90-talet ändrades brytningstekniken till större salvor och selektiv lastning. 
Från början användes ROC 722 med COP 1838 och 102 mm hål, senare ersatt 
med COP 4050CR och COPROD 89. 

Sufflesprängning 

Malmen sprängs nu i 5 m pallar och i salvor på upp till 200 000 ton / salva med en 
metod som fått namnet sufflesprängning där sortering av malm och gråberg sker 
vid utlastning. Salvan delas i 2,5 m pallar där den guldförande kvartsådern lastas 
ut först, därefter tas det mellanliggande gråberget ut varefter samma procedur 
genomförs på den underliggande återstående delen av salvan. Genom detta 
förfarande reduceras gråbergsinblandningen till ett minimum. För denna 
brytningsmetod användes från början en håldiameter av 102 mm, som borrades 
med samma ROC 722 med COP 1838 borrmaskin som tidigare använts för den 
selektiva brytmetoden med små salvor. 

För att klara den totala effekten av höjda produktionskrav från Terramining samt 
reducering av produktionskostnaderna, upphandlades 1993 en ROC 942CR med 
COP 4050CR borrmaskin och COPROD 89 vars kapacitet vida överflyglade den 
ersatta utrustningen. Utvecklingsarbeten har medfört att allt grövre håldiameter i 
kombination med högre pallhöjder införts . Från början borrades 115 mm hål med 
COPROD 89 så väl i gråberget som malmen. Senare ersattes COPROD 89 med 
COPROD 102 och 127 och 140 mm borrkronor. 1996 borrades 127 mm hål i 
malmen. I gråberget borrades 140 mm med en pallhöjd av 10 - 12 m, fortfarande 
med god borrsjunkning och borrstålsekonomi samt låg energiförbrukning. 
Under 1996 sprängdes 6 milj ton berg varav 1,8 milj ton malm. 
För att klara beställarens krav har vi upphandlat ytterligare en COPROD rig 1994 
samt en tredje som levererades under hösten 1996. Planerad volym för 1997 är 
totalt 9 milj ton berg varav 1,8 milj ton malm. Borrningen utförs i skiftform K2 
med ett beräknat behov av 200 000 borrmeter 1997. Totalt har under perioden 
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1993 t.o.m. 1996 ca 440 000 borrmeter producerats med COPROD systemet med 
mycket tillfredställande resultat. 

Laddningen utförs på dagtid med laddbil och bulksprängämne. För utlastning och 
transport har Terramining investerat i 2 st 175 tons grävmaskiner samt 6 st 90 
tons truckar som togs i drift i början av 1997. 

COPROD® 

COPROD - systemet kombinerar topphammarmetodens snabba borrsjunkning och 
ekonomi med sänkborrhammarens hålkvalite genom effektiv energiöverföring 
från slagverk till borrkrona. Systemets överlägsenhet, såväl i produktivitet som 
hålkvalite och totalekonomi, är idag väl utprovad vid borrning under svåra 
borrtekniska förhållanden där Ballast Nords kontrakt med Terramining bidragit 
med värdefull erfarenhet. 

Vanliga skarvstänger typ T45 eller T51 är ett resultat av tekniska kompromisser, 
eftersom de måste klara flera motstridiga funktioner som 
- överföring av slagenergi 
- överföring av matningskraft och rotation. 
- transport av spolmedia 
- möjlighet att öka och minska stångpaketets längd 
det är välbekant att varje minskning av borrstångens tvärsnittsarea reducerar 
möjligheten att överföra slagenergi till borrkronan. Gängor för sammankoppling 
av borrstängerna samt spolhålet står för huvuddelen av denna påverkan. 

Atlas Copcos COPROD-system erbjuder en teknisk lösning av detta problem med 
överföring av slagenergi och matningskraft genom en solid borrstång som i sin tur 
är monterad i ett tunnväggigt ytterrör som överför rotationskraften samt 
transporterar spolmediet till borrkronan. 

Hydrauliska bergborrmaskiner ger nästan obegränsade möjligheter att öka 
slageffekten. Med konventionella skarvstänger begränsas det praktiska hålområdet 
till 115 mm med en möjlighet att under idealförhållanden borra 127 mm. 

Fördelarna med COPROD systemt är många. Vid Björkdalsgruvan är det bland 
andra, följande fördelar som resulterat i standardisering på denna nya teknik: 
- möjlighet att effektivt och ekonomiskt utnyttja slagverkseffekten på COP 
4050CR borrmaskinen 
Överföring av slagenergi genom en gängad förbindelse resulterar alltid i 
effektförluster samt höjda skarvtemperaturer. När den gängade förbindelsen 
elimineras reduceras effektförlusten. Risken för höga hylstemperaturer elimineras 
och tack vare COP 4050' s hydrauliska dubbel verkande dämpsystem kan 
ytterligare 30 - 50% slagenergi överföras. 
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- möjligheten att effektivt utnyttja hydraulborrmaskinens fördelar i ett 
hålområde större än 115 mm: 

Överföring av 25 - 32 kW slagverkseffekt öppnar möjligheten att effektivt och 
ekonomiskt borra upp till 165 mm hål med COPROD systemet vilket erbjuder stor 
flexibilitet för optimering av håldimension med bibehållen låg energikonsumtion 
och med topphammarmetodens höga borrsjunkning. Idag utnyttjas flexibiliteten 
genom val av 127 mm och 140 mm där bästa ekonomin uppnås. 

- möjligheten att effektivt utnyttja sänkborrmaskinens hålrakhet i 
topphammarmaskinens kapacitetsområde 

COPROD rörets styvhet i kombination med en ytterdiameter nära borrkronans 
ger samma hålrakhet som uppmäts vid borrning med sänkborrutrustning. 
Problemet med hålavvikelse som ett resultat av skillnaden i diameter mellan stång 
och krona samt ytterligare problem när högre slagverksenergi används är idag en 
utmaning för oss alla i industrin . Fördelar som effektiv spolning, med rätt 
spolhastighet, med en relativt energisnål kompressorinstallation är ett bonus. 

- möjligheten att snabbt borra kvalitetshål i trasigt berg 

Överföring av energi genom borrstången,skyddad av ytterröret, tillåter överföring 
av hög slagverkseffekt även i trasigt berg. Renspolning av hålet är effektiv på 
grund av den reducerade spalten i hålet jämfört med till exempel 51 mm borrstång 
och 115 eller 127 mm borrkrona. 

Summering 

COPROD är en kombination av borrstänger och borrör i en och samma sektion. 
Föreningen av goda egenskaper och avsaknandet av dåliga är unik. 

Hålrakhet har sådan betydelse för den totala produktionsekonomin att påtaglig 
hålavvikelse inte skall accepteras. 

COPROD är bästa möjliga utrustning för effektiv topphammarborrning i trasigt 
berg. 

Jag har försökt relatera COPROD systemets fördelar till mer än tre års erfarenhet 
vid Björkdalsgruvan. Samtidigt vill jag framföra ett varmt tack från Atlas Copco 
till Balast Nords personal vid gruvan, som vid många tillfällen under första året 
ställt upp till 100 % när det nya borrsystemet kanske inte alltid fungerde till 
100%. 
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