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"GROVHÅL I CENTRUM" 

Stig Fjellborg, LKAB, Kiruna 
Mats Olsson. SveBeFo 

Inledning 
Införandet av storskalig skivrasbrytning inom LKAB har bidragit 
till högre produktivitet och sänkta kostnader för gruvorna i 
Kiruna och Malmberget. 
Trots den ökade 
skalan är ortdrivning 
den dyraste enhets
operationen i gruvorna. 
Storskaligheten innebär 
också att antalet 
fronter drastiskt har 
minskat. Detta medför 
också att effektivitets 
och kvalitetskraven ökat 
i de fronter som är 
tillgängliga (Figl). 
Under årens lopp har 
därför ett stort 

1985 

antal projekt med 
inriktning på 
effektivitet .kvalitet 

Fig 1: Förändringen i skala för skivras 
brytningen i LKAB :s gruvor 

1995 

och kostnadssänkningar i ortdrivningen genomförts inom LKAB. 

JO • 

I Sofia -projektet 1990-91 utvecklades bl .a teknik och utrustning 
för borrning och sprängning av 7,7m långa salvor utan grovt 
öppningshål och med ett indriftsresultat på mellan 75 och 90% /1/ . 
Försöken med långa salvor fortsatte sedan i Malmbergsgruvan och 
1992 hade så goda resultat uppnåtts att metoden infördes som 
standard i ortdrivningen. Medelindriften för det första året med 
långa salvor blev 90%. Under den fortsatta utvecklingen och 
finslipningen av metoden konstaterades att den valda öppningstypen 
var känslig för störningar som därmed skapade indriftsförluster. 

1993 inleddes därför ett projekt där olika öppningstyper 
baserade på 64mm borrhål utprovades . En av öppningstyperna gav en 
medelindrift på 95% och uppvi sade en mycket god funktion (Fig2). 
En kort serie genomfördes också där den bäst a öppningsvarianten 
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försågs med ett grovt förborrat öppningshål (300mm). 
Medelindriften för den serien blev 100%,dessutom blev ortkonturen 
bättre vilket medförde mindre skrotning /2/ . 
Dessa resultat skapade intresse 
för en fortsatt utveckling . 
Kostnadsberäkningar visade att 
med mindre antal salvhål ,sänkt 
sprängämnesförbrukning och 
mindre skrotning skulle ett 
förborrat grovhål inte innebära 
någon merkostnad för ortdrivningen. 

1994 beslutades inom LKAB att 
hyra in ett specialaggregat för 
borrning av grova öppningshål. 
För att på ett kontrollerat sätt 
utveckla tekniken startades detta 
projekt kallat "Grovhål i centrum" 
som ett samarbetsprojekt mellan 
LKAB :s båda gruvor . Projektet 
indelades i 4 delsteg : 
1. Optimering av grovhålets diameter 
2. Optimering av borr -och laddplaner 
3. Skadeindikering 
4. Skrotning och bergförstärkning 
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Fig2: Öppningstypen baserad 
på 64mm borrhål 

LKAB var huvudman för projektet och i de olika delprojekten deltog 
Atl as Copco ,G-Drill .Gruvprodukter i Gällivare,Kimit ,Kiruna Grus & 
Sten,Nitro Nobel och Sandvik. SveBeFo var ansvarig för utvärdering 
och analys av resultaten. 

MÅLSÄTTNING 
Huvudmålsättningen var att med ett förborrat grovhål och 
optimerade borr- och laddplaner optimera salvlängd och 
salvcykel ,att maximera indrift och minimera bergskador . 
Uttryckt i kvantitativa termer var målet att uppnå 99% indrift i 
90% av salvorna och en 30%-ig reduktion av skrotnings- och 
förstärkningskostnaderna. Hålavvikelsen skulle begränsas till 
maximalt 20 cm utanför teoretisk profil . 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Provplats 
Gruvområdet Norra Alliansen på 790 m avvägningen i Malmberget 
valdes som lämpligt försöksområde eftersom ingen produktionspress 
förelåg där.I området planerades 11 tvärorter och av dessa skulle 
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projektet få tillgång till 4 st . Dessutom fanns möjlighet att i 
ett senare skede utöka försöksområdet med ytterligare 3 orter. 
Längden på orterna var planerad till ca 150m och drivningarna 
skulle huvudsakligen ske i malm. 
Malmen i området stupar ca 45° och består av magnetit med band av 
apatit. Dessa apatitband stupar och stryker i sarrma riktning som 
malmen . Vid malm-liggväggskontakten finns biotitförskiffringar med 
bredder allt i från några centimeter och upp till 1,5m. Dessa 
biotitförskiffringar har mycket låga hållfasthetsegenskaper . En 
dominerande sprickgrupp finns. Denna sprickgrupp har en strykning 
på 65° mot ortriktningen och stupning på ca 70° mot malm
liggväggskontakten . 

Fig3 : Grovhålsaggregatet 

Utrustning 
Aggregatet för borrning av det grova öppningshålet (Fig3)är byggt 
på ett AMV 26/35 chassie och drivs av en Deutz dieselmotor. Två st 
vattenpumpar på vardera 285 1/min och 190 bars tryck är monterade 
bak på chassiet. Pumparna drivs med två st 110 kW elmotorer. 
Ett rörmagasin för 25 st 2,0m barrör är monterat fram på chassiet . 
Hanteringen av barrören sker med en kran som liksom övrig 
utrustning manövreras från hytten. Hydraulsystemet drivs med en 75 
kW elmotor. Riggen är utrustad med en 6" Wassara ITH maskin. 
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Borrningen av det stora öppningshålet utfördes i två steg . Först 
borrades ett pilothål på 165mm, sedan upprymdes hålet till 
antingen 250 eller 300mm.Borrningstiden för pilothålet i magnetit 
var 2.5-3,5 min/m. För upprymning till 250mm var borrningstiden 6 
min/m och 9 min/m för 300mm. 
Längden på det förborrade grovhålet maximerades i projektet till 
32m (4 ortsalvor) beroende på att hålavvikelsen inte fick 
överstiga 1% av borrad längd. 

För ortdrivningen i delsteg 1 användes ett Atlas Copco Boomer 
186 aggregat (Sofia -riggen) försett med RAS skarvstångssytem och 
TAS vinkelgivare . 
I delsteg 2 användes ett Atlas Copco Rocket Boomer 353S aggregat 
försett med RAS och Bever Control system (Fig4). 
Samtliga salvborrhål 
hade en dimension av 
64mm.Medelborrdjupet 
per salva var 7,5m. 
Alla salvor laddades 
med pumpemulsions 
sprängämnet Kimulux R 
till verkat av 
Kimit AB i Kiruna . 
Alla tester rörande 
l ånga sa lvor utfördes 
i Malmbergsgruvan 
medan skrotnings och 
förstärkningstesterna 
utfördes i Kirunagruvan . Fig 4: Atlas Copco Rocket Boomer 

353 S 

GENOMFÖRANDE 

Delsteg 1 

Optimering av grovhålets dimension 

Målsättningen med det 1:a delsteget var att jämföra indrifter för 
salvor med olika dimensioner på grovhålet och ordinarie 
standardsalvor . LKAB:s standardborrplan för tvärorter var underlag 
i samtliga sal vor (Fig5).En standardsalva i Malmberget har en 
storlek på 6,5x5,0 m och en yta på 30,8 m2 .Salvan innehåller 
57 st 64mm borrhål .För grovhålssalvorna ersattes centrum av 
standardöppningen med grovhålet. inga andra förändringar gjordes. 
Samtliga hål utom takhålen laddades med emulsion. Takhålen 
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laddades med 40g --· -r-·--detonerande stubin /" . -........___ . 
med emulsion som I . "\ 
bottenladdning. . 

I 
. 

I Delsteg 1 omfattar 
14 st standard - . . . 
salvor .7 st med I I 250mm grovhål och . . • . 
5 st med 300mm . . 

I 
. . • 

I grovhål. 
. • . . • . 
·-- ._. __ j __ . - ·-· 

Delsteg 2 

Fig 5:Standardborrplan för långa 
sa lvor i Malmberget 

Optimering av borr- och laddplan 

För detta delsteg utvecklades en borr- och laddplan efter 
principen att inga inspända borrhål skulle förekomma i salvan. 
För beräkning av hålplacering efter teoretisk utslagsvinkel för 
varje salvhål användes ett datasimuleringsprogram utvecklat av 
Kimit (Fig 6). 
Testerna omfattade även 
kontursprängning med 
elektroniska spräng 
kapslar av två fabrikat 
DNAG och Nitro Nobel 
i kombination med 80G:s 
Pentyl eller emulsions
strängar som kontur 
sprängmedel .En kort 
serie med gasad 
emulsion i konturen 
utfördes också. 
Borrning av salvor med 
klenare salvhål (51mm) 
var också inplanerat, 
men tyvärr kunde 

•• •o 

endast funktions - Fig 6: Optimerad borrplan med 
prov på en bom utföras utslagsvinklar för varje 
pga att Sandvi k inte borrhål 
kunde leverera stål i önskad omfattning. 

•O ., 

Avsikten med den klenare dimensionen var att minska överladdningen 
och därigenom begränsa skadezonen . Tester med det klenare stålet 
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kommer att återupptas under 1996. 
Delsteg 2 omfattar 21 st salvor med 250mm grovhål och 11 st salvor 
med 300mm grovhål .referenssalvorna uteslöts i detta skede beroende 
på resultatet från Delsteg 1. 

Delsteg 3 

Skadeindikering 

Två olika typer av skadezonsbestämning utfördes i projektet: 
Videofilmning med borrhålskamera och sågning i ortvägg. 
För borrhålskameran användes fyra st diamantborrhål som borrades i 
två orter. Hålen borrades i ortväggarna med ett avstånd av 0.5 och 
1.0m från teoretisk ortkontur. Borrhålen filmades före och efter 
drivningarna för att bestämma skadorna. 
Tekniken med sågning i ortvägg innebar att slitsar av 0,5m 
djup,0.5m bredd och 2 m höjd sågades på fyra i förväg bestämda 
platser. Berget mellan slitsarna avlägsnades och sprickbildningen 
från konturhålen kunde sedan med hjälp av penetranter studeras i 
de två kvarstående bergytorna. 
Denna metod är en variant av den teknik som SveBeFo utvecklat i 
Vångaprojektet /3/ . 

Delsteg 4 

Skrotning och förstärkning 

I detta Delsteg utfördes tester med ny teknik för skrotning och 
förstärkning. Alla dessa tester utfördes i Kirunagruvan. 
Salvlängden var här 5.lm beroende på att inget aggregat för 
skarvborrning finns i Kiruna. Grovhålsaggregatet användes dock för 
att förborra 
öppningshål med 
250mm diameter. 

Ett antal salvor 
skrotades med 
ett system kallat 
"Lätt mekaniserad 
skrotning" (Fig8) . 
Utrustningen 
består av 
en Montabert BRP 
30 hydraulhammare 
monterad på 
en modifierad Fi g 8: Lätt mekaniserad skrotni ngsutrustni ng 
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kranarm.Aggregatet är monterat på en plattform som i sin tur är 
monterad på en hydraulisk bom. Som bärare används en 4-hjulsdriven 
lastbil. Räckvidden för aggregatet är med denna applicering 7m 
horisontellt och 10m vertikalt. 
Denna lätta mekaniserade utrustning utvecklades av LKAB i 
samarbete med AMV för att ersätta skrotarspettet vid 
skyddsskrotning i gruvorna och därigenom minska förslitnings
skadorna bland skyddsskrotarna. 

En annan metod som testades var att skrota med vatten under 
relativt högt tryck (100 bar).Denna skrotning utfördes med hjälp 
av en AMV 6400 betongsprutningsrobot utrustad med ett speciellt 
munstycke för att forma vattenstrålen (Fig9). För att uppnå detta 
höga tryck kopplades sprutroboten ihop med en tankbil utrustad med 
högtryckspump.Bergförstärkning i form av 
betongsprutning i ett 
tunt lager för 
att "limma" ihop 
öppna sprickor 
utfördes i direkt 
anslutning till 
vattenskrotningen. 
Två typer av sprut
betong-användes 
för detta moment, 
dels standard 
sprutbetong (OPC) 
och den sk 
"superbetongen" EMC. Fig 9: Vattenskrotning av ortvägg 
Totalt 7 st salvor skrotades 100% med vatten och 8 st skrotades 
delvis (tak och väggar). 

RESULTAT 

lndrifter Delsteg 1 

Resultaten från Delsteg 1 (Figl0) visade att indrifterna såväl 
före som efter skrotning ökade markant när standardborrplanen 
försågs med grovhål .Intressantast var indrifterna för 300mm 
grovhål som låg på 97% redan före skrotning.Båda grovhåls
dimensionerna hade också en bättre indrift före skrotning än 
standardsalvorna hade efter skrotning.Samtliga salvor var laddade 
enligt den metod som dagligen användes dvs. alla hål utom takhålen 
fulladdades med Kimulux R.Takhålen var laddade med 40g 
pentylstubin. 
Den hårda sprängningen mot konturen avspeglades också i 
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ID Före skrotning III Efter skrotning I 

INDRIFT 
SALVTY Före skrotnin Före skrotnin Efter skrotning Efter skrotning 

% m % 
Referens 85 68 91 
250mm 93 7 3 97 
300mm 72 96 74 99 

Fig 10: Resultat från Desteg 1 

antalet kvarstående halvpipor. I standardsalvorna fanns halvpipor 
endast i taket medan det i grovhålsalvorna fanns halvpipor även i 
väggarna . Antalet halvpipor ökade också med dimensionen på 
grovhålet. Resultatet pekar på att resterande del av salvan blir 
mindre inspänd och därigenom skapar ett lättare utslag för 
konturhålen vid ökad diameter på grovhålet. 

Mängden skrotning minskade också avsevärt både tid- och 
volymmässigt för salvor med grovhål. Genomsnittlig volym 
nerskrotat berg var 9m3 för standardsalvorna och 3-4m3 för 
grovhålssalvorna. Tidsåtgången för skrotning var svårare att mäta 
eftersom den är operatörsberoende. Generellt kan dock sägas att 
grovhålssalvorna hade halverad skrotningstid jämfört med 
standardsalvorna. 

Hå lavvi kel ser 
I alla salvor utfördes inmätningar av påhugg och sticknings
vinklar med hjälp av totalstation i ca 20 hål/salva. Avvikelserna 
var ganska jämt spridda över gaveln men var störst i konturhålen. 
Genomsnittlig avvikelse för standardsalvorna var 2,8% medan 
grovhålssalvorna var något rakare borrade med en genomsnittlig 
avvikelse på 2,2% vilket innebar ca 0,2m. 



© 1996, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1996

I Delsteg 2 jämfördes de manuella mätningarna med loggfilerna 
från Bever Control systemet.Avvikelserna visade sig vara betydligt 
större än de toleranser på± 50mm leverantören uppgett. Storleken 
på avvikelserna för påhuggslägena varierade från 200mm rakt fram 
till 500mm i konturhålen .Likartade variationer förekom även för 
stickningsvinklarna . Avvikelserna kunde härledas till de elastiska 
nedböjningar som uppstod beroende på utskjut och vridning i bommar 
och matare . 
För att försöka lösa problemen utarbetades ett åtgärdsprogram 
till sammans med leverantörerna Atlas Copco och Bever Control . 
I korthet omfattade programmet följande punkter: 
- Kontrollinstruktion för uppmätning och kalibrering av systemet 

mot inmätta fi xpunkter vid varje FU -stopp(var 14:e dag) 
- Ny instruktion för uppställning av aggregatet vid borrning 

(Referenspunkten inläses nära gavel och endast med bomutskjut) 
- BC utarbetar kompensationsmodell för de elastiska nedböjningarna 
Programmet genomfördes inte till fullo under projekttiden 
(kompensationsmodellen saknades). I januari 1996 har dock den 
si sta pusselbiten kommit på plats och förhoppningsvis bör 
res ultatet kunna redovisas i den muntliga presentationen . 

Delsteg 2 
Slutkontur 
I Delsteg 2 av projektet användes den optimerade varianten av 
borrplan . Endast grovhål ssalvor med öppningshål på 250 och 300mm 
ingick i försöken. Samtliga salvor borrades med det nya Atlas 
Copco 353 S aggregatet. 
Antalet synliga halvpipor varierade kraftigt beroende på typ av 
sprängämne .tändsystem och olika kombinationer av dessa (Figll). 

I salvor där konturhålen varit fulladdade med emulsion och i 
salvor laddade med 80g pentyl i kombination med standard 
tändkapslar (LPD) var antalet synliga halvpipor nästan lika . I 
bägge fallen initierades hela konturen med intervall nr 35. 
Pentylstubin 80g i kombination med elektroni ska kapslar (EPD) gav 
däremot den största andelen kvarstående halvpipor . 

Relaterat till ovanstående kan man säga att spridningen i 
upptändningstid har mycket stor inverkan på slutresultatet. Valet 
av kontursprängämne måste därför ställas i relation till det 
upptändningssystem som finns tillgängligt. Som exempel på detta 
kan nämnas att strängar av emulsion i kombination med LPD kapslar 
ger en mycket högre andel kvarstående halvpipa än LPD och 
pentylstubin. Bästa reultaten vad gäller halvpipor uppnåddes med 
de olika sprängämnena i kombination med EPD kapslar beroende på 
att man där alltid fick en momentan upptändning. 
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Fig 11 : Andel synliga halvpipor vid sprängning med olika 
tändsystem och kontursprängämnen 

Den optimerade borrplanen gav en betydande förbättring av 
slutkonturen men påverkade inte volymen skrotning för någon av 
grovhålsdimensionerna . Däremot ökade indrifterna för salvorna med 
250rrm grovhål och den genomsnittliga indriften för grovhåls
salvorna ökade till 99.5%. 

För att vara säkra på att det uppnådda resultatet inte 
påverkades av andra faktorer som den bättre borrprecisionen med 
det nya aggregatet gjordes efter avslutade tester indrifts 
mätningar i 20 st standard-salvor.Genomsnittlig indrift för dessa 
salvor blev 94%. Resultatet visar att genom att använda ett 
förborrat grovhål och en optimerad borrplan kunde indrifterna ökas 
med 8%,skrotningen reduceras med 50% och slutkonturen förbättras. 

Skadezonsmätningar 

Som väntat var resultaten från undersökningarna med borrhålskamera 
svåra att tolka.Eftersom endast sprickor som korsade diamanthålet 
säkert kunde avläsas var det mycket svårt att förutsäga olika 
kontursprängämnens inverkan på berget. Metoden krävde också för 
att ge en tillförlitlig bild av spricklängderna, en noggrann 
inmätning av hålets läge i förhållande till verklig ortvägg. 
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Metoden att såga in en slits i bergväggen fungerade däremot 
utmärkt eftersom sprickbildningen då visades över en mycket större 
yta. Skillnaderna i sprickbildning från de olika kombinationerna 
med kontursprängämnen och tändsystem åskådliggjordes tydligt . 
Kombinationen emulsionssträng och EPD kapslar visade inga sprickor 
orsakade av kontursprängningen. Konturhål fulladdade med emulsion 
uppvisade däremot en praktiskt taget sönderskjuten vägg med 
spricklängder på över 0,5m. 
En annan faktor som exponerades i snittytorna var tjockleken på 
sprutbetongen som i några fall visade sig uppgå till smått 
imponerande 15 cm. 

Överberg 
Andelen överberg uppmättes för varje salva med hjälp av 
sektionering . Genomsnittet för salvorna i början av projektet var 
15% med toppar upp mot 30%. I slutet av projektet var genomsnittet 
nere i 12%. 
Andelen överberg kan dock inte anges som ett säkert mått på 
sprängningsresultat utan ska endast ses som en fingervisning om 
att man är på rätt väg eftersom en mängd olika faktorer som 
noggrannhet i uppställning , noggrannhet i borrning , hålkrökning, 
skrotning,geologi osv. påverkar utfallet. 

Delsteg 4 
Skrotning och förstärkning 
Alla tester i detta Delsteg utfördes i Kirunagruvan .Salvlängden 
var här 5,lm och ortarean 32 ,8 m2 (7 ,00x5,00m) .Ett förborrat 
grovhål med 250mm dimension användes i samtliga salvor. 
Skrotning med "Lätt mekaniserad utrustning" visade att man med 
aggregatet trots den klena hammaren klarar av att skrota en 
ortsalva som gått bra och detta utan någon tidsförlust jämfört med 
ordinarie tyngre utrustning (Åkerman H3 med Montabert BRP 70 
hammare) . Salvor som inte gått perfekt kunde också skrotas till 
godkänt resultat men då med en avsevärd tidsförlust jämfört med 
ordinarie utrustning. 
Testerna med "vattenskrotning" gav oväntat goda resultat. 

Tidsåtgången för skrotning av en 5,lm ortsalva var ca 30 -40 min . 
Vattentrycket var ca 100 bar och förbrukningen ca 200-250 l/min . 

Efter vattenskrotningen gjordes en besiktning av salvan för att 
konstatera om tyngre förstärkning var nödvändig. Efter 
besiktningen sprutades tak och väggar med ett ca 2 cm tunt lager 
betong för att fylla igen öppna sprickor och därigenom säkra 
berget . Ungefär 2,5 -3,0m3 sprutbetong användes för varje salva. 
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Tidsåtgången för skrotning och sprutning inklusive ställtider var 
mindre än 2 tim per salva. Inget utfall av sten noterades vid 
borrning efter vattenskrotad salva . 
Problem med vattenskrotning av gavel uppstod dock vid de 
tillfällen salvorna inte hade gått planenligt . För att få 
tillfredsställande gavelskrotning var man då tvungen at t anlita 
ordinarie skrotningsaggregat . 

Två olika typer av 
sprutbetong ingick i 
testerna.dels den 
vanliga standard 
sprutbetongen (OPC) 
och dels en sk super -
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Fi g 12 : Tryckhå llfasthetskurvor fö r 
st andardsprubetong (OPC) och 
superbetong (EMC) 

utsätts för hårt slitage . Di agrammet visar utvecklingen i 
tryckhållfasthet för de båda betongtyperna (Fig12). Totalt 
användes EMC i 7 salvor och OPC i 8 salvor. 

Diskussion 
Projektet pågick från sept 1994 till nov 1995 och omfattade t otalt 
53 salvor med förborrat grovhål . Inga sk.bomsalvor noterades i 
salvorna med förborrat grovhål. 
Projektet har uppfyllt den tuffa målsättningen genom att: 
- Uppnå en genomsnittlig indrift på 99.5% i 90% av salvorna med 
förborrat grovt öppningshål i kombination .med en optimerad borr 
och laddplan 
- Halverad skrotningsvolym 
- Bättre slutkontur 
Resultaten från kontursprängningsförsöken visar att i kombination 
med elektroniska kapslar fungerar alla testade sprängämnen mycket 
bra beroende på att ingen tändspridning i praktisk mening finns . 
Spridningens stora inverkan på slutresultatet kan utläsas av 
resultaten från testerna med 80g pentylstubin där kombinationen 
med LPD -kapslar inte gav någon som helst förbättring av 
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slutkonturen medan kombinationen med EPD-kapslar gav det bästa 
resultatet . 
Val av kontursprängämne måste för bästa slutresultat alltså 
avvägas mot det tändsystem som finns tillgängligt. 

Skrotningsförsöken visar att salvor med förborrat grovhål 
kan skrotas tillfredsställande med lättare utrustningar eller med 
vatten. 
EMC betong kan tack vare sin korta härdningstid och styrka 
användas som ett alternativ till standard sprutbetong när 
snabb framdrift krävs. 

LKAB har med utgångspunkt från de i projektet uppnådda 
resultaten beslutat införa metoden med förborrat grovt öppningshål 
som standard i Malmbergsgruvan. 

Tester med vattenskrotning och EMC betong återupptas när 
utrustning utvecklats som möjliggör att samtliga i metoden 
ingående delmoment kan utföras med samma fordon. 

Sammanställning av slutrapporten för projektet pågår och beräknas 
vara klar under 1:a kvartalet 1996 /4/. 
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