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SOFIAPROJEKTET - SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRANDE OCH 

RESULTAT 

Bengt Niklasson 
SveDeFo 

INLEDNING 

Mats Keisu 
LKAB 

Sofiaprojektet har höjt kunskapsnivån när det gäller 

teknik inom ort- och tunneldrivning samt konturspräng

ning. Direkta resultat från projektet är: 

- fungerande öppningar utan grovhål är utvecklade. Dessa 

används idag av Skanska och LKAB 

- salvlängder på upp till 7,8 m som idag drivs hos LKAB 

i Malrnberget 

- kontursprängningstekniken som utvecklats med hjälp av 

exakt intervall tid och sli.tsade borrhål. Tekniken ger 

slätare tak och mindre överberg 

Ort- och tunneldrivningsprojektet Sofia genomfördes från 

slutet av augusti 1990 till mitten av juni 1991. Totalt 

har ca 1260 m ort av varierande area drivits. Fem per

soner har jobbat •i projektet. Drivningen har utförts av 

Kuj-Bygg (Skanska/Siab). Sofiaprojektet har varit en 

satsning där ett flertal företag och organisationer 

samverkat mot samma mål. LKAB var huvudman för projektet 

och SveDeFo ansvarade för de sprängtekniska delprojekten. 

Vidare medverkade Skanska, Nitro Nobel AB, Atlas Copco, 

Conjet AB, Högskolan i Luleå, Gruvteknik 2000, Seco Roc, 

Kimit AB m fl. 

BAKGRUND 

Den storskaliga brytningsmetod som är införd vid LKAB 

medför att antalet ortgavlar på de olika brytningsni

våerna har begränsats. Tillrednings- funktionen måste bli 

effektivare i de gavlar som finns tillgängliga. Ett 

viktigt steg i rätt riktning är att införa iånga salvor. 

Tidigare försök med långa salvor i Malrnberget visade att 

det är möjligt att borra och spränga 7,8 m långa salvor. 

En annan viktig bakgrund till projektet är att dagens 

höga förstärkningskostnader måste minskas. Utvecklad 

kontursprängningsteknik är viktig för att hålla nere 

förstärkningskostnaderna samt för att inte störa 

produktionen mer än nödvändigt. 
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MÅLSÄTTNING 

Målsättningen var att utveckla en funktionssäker driv
ningsmetod till lägre kostnader, längre salvor utan 
grovhål för effektivare drivning, säker arbetsmiljö, 
minskad överbergsbrytning samt låga förstärkningskost
nader. 

GENOMFÖRANDE 

Sofiaprojektet omfattade tillredning av en ny skivpall i 
Sofiamalmen. En tidigareläggning av detta arbete gjorde 
det möjligt att genomföra projektet som ett rent F0U
projekt. 

I huvudsak har projekt~t indelats i två huvudfaser. Fas 
1 omfattade "korta salvor", dvs borrdjup 4,4 m och Fas 
2 omfattade salvor upp till 7,8 m djup. Fas 1 borrades 
med ett äldre 3-boms strömnes~aggregat medan Fas 2 
borrades med ett nytt Atlas Copco aggregat Boomer 186S 
med stånghanteringsutrustning. Boomer 186S var även 
utrustat med vinkelinstrument för vertikal och horison
talvinkel. Dessa nollades mot en bärbar laserbakrikt. 
Korta och långa salvqr är sedan indelade i dels öppnings-
försök del~ konturförsö~. · 

Tabell 1. Nedanstående tabell visar antalet drivna salvor 
och meter. 

TYP AV BORRIGG SAMT BORRDJUP 
ANTAL ANTAL 

SALVOR METER 

STRÖMNESRIGGEN 4,4 m 132 520 
ATLAS COPCO BOOMER 186S 4,0 m 90 320 

ATLAS COPCO BOOMER 186S 6,5 m 14 75 

ATLAS COPCO BOOMER 186S 7,2-7,8 m 58 340 

TOTALT ' 294 1255 

Figur 1 visar samtliga salvor drivna på borrnivå 598 m. 

Figur 2 visar mot svarande för lastnivån 650 m. 

Förutom de sprängtekniska försöken som ingår i SveDeFo:s 
ramprogram har el-lastningsförsök samt försök med sugande 
ventilation utförts. 
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Korta salvor 4,0-4,4 m - öppningsförsök 

Standardsalvorna borras med diameter 48 mm och med ett 

102 mm grovhål. Dessa 27 st. salvor har fungerat som 

referens till hela den sprängtekniska delen av projektet . 

Förspräckningsöppningarna var 6 till antalet och är en 

fortsättning på de öppningsförsök som gjordes i Kiruna 

(Nukutus) inom SveDeFo:s ramprogram SveDeFo rapport DS 

1989:5. Syftet var att verifiera de goda resultat som 

tidigare prov visat. Funktionen bakom öppningen är att 

med hjälp av pentylstubin eller klena rörladdningar, 

skapa en spricka i öppningens mitt som fungerar som en 

reflektionsyta för stötvågorna från de efterkommande 

hålen. 

Emuletöppningar provades i 8 salvor. Normalt laddas ANFO 

i öppningen. För att se om ett sprängämne med lägre 

sprängstyrka fungerade valdes Emulet 50. Emulet består av 

ANFO, emulsion och polystyrenkulor i varierande bland

ning. Emulet 50 motsvarar i bulkform halva sprängstyrkan 

av ren ANFO. I ejektorladdad form motsvarar den 70 % av 

ren ANFO. Den ejektorladdades med en Portanol laddare. 

64 mm öppningar och borrplaner var slutmålet för försöken 

med de korta salvorna. Ca 130 salvor drevs med 64 mm 

borrplan. Åtta olika varianter provades. För att effek

tivt kunna borra långsalvor krävs en håldiameter av 64 

mm, varför dessa prov var förutsättningen för att upp

fylla projektets slutmål. 

Ett annat mål var att öppna ortsalvor utan grovhål. 

De olika varianterna var bl.a. 64 mm borrplan med 48 mm 

öppning, 64 mm borrplan med 102 mm grovhål och den slut

liga öppningen som blev en konventionell tvåkvadratöpp

ning med två tomma stående 64 mm tomhål. Vid initieringen 

tändes de två första hålen upp samtidigt. Figurerna 3 a -j 

visar öppningarna. 

Korta salvor - konturförsök 

Elektroniksprängkapseln från Nitro Nobel AB, med exakt 

och valfri intervalltid har provats i 21 salvor varav 6 

st. i standardborrplanen med 48 mm håldiameter. 18 st har 

provats med momentan initiering av tak och vägghål, 9 s t 

har varit med s.k. skäspräng- ningsinitiering, d.v . s. 

kortintervallupptändning med tider på 1 - 2 ms mellan 

hålen. 

Vattenslitsning har utförts i 9 st konturer och delar av 

strosshål. Conjet AB har slitsat konturhål längsgående 

och strosshål radiellt i botten. Med hjälp av sligblandat 

högtrycksvatten som genom ett riktat munstycke sprutats 
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mot borrhålsväggen har ca 10 - 15 mm djupa slitsar ska
pats i borrhålen. Slitsen har fungerat som en sprickan
visning riktad mot närmaste hål och styrt uppspräckningen 
mot detta. 

Dubbla Kimulux 22 mm har fungerat som kontursprängämne i 
33 salvor. I och med övergången till 64 mm håldiameter 
uppstod problem med att hitta ett lämpligt konturspr äng
ämne eftersom de konventionella är anpassade till 38 - 51 
mm hål. Dubbla Kimulux 22 har fungerat bra styrkemässigt 
men dåligt hanteringsmässigt och en lämplig dimension 
runt 30 mm måste tas fram. 

Bakblåsning med ANFO är ett annat sätt att anpassa ladd
n i ngsmängden till håldiametern som har provats. 53 salvor 
har konturladdats med bakblåsningsmetoden varav 9 st. i 
48 mm hål . M~toden kräver noggrann kontroll av kärltryck 
och laddlängder och är väl beprövad i 48 mm diameter . 

Långa salvor - öppningar 

Öppningar i långsalvorna startade med att slutöppningen 
från kortsalvorna användes i oförändrat skick. Det var 
varianten med 2 tomma 64 mm hål som provades först. Se 
figur 3d. Efter hand har antalet tomhål ökats för att i 
slutändan bli en form av slitsöppning med 6 tomma hål. Se 
figur 3j. Detta motsvarar ca . 20 liter tomhål per ortme
ter. Två 102 mm grovhål ger ca 16 liter per ortmeter. 
Totalt har ca. 70 st. salvor drivits i sju olika varian
ter. Några få öppningar med grovhål (4 st) har även pro
vats. Tyvärr har grovhålskronorna inte klarat påfrest
ningarna och gått sönder efter 10 - 15 meter . Figur 3 d - f 
och 3j visar långa öppningar. 

Långa salvor - konturförsök 

Elektroniksprängkapseln har provats i 6 ortkonturer. Fyra 
initierades momentant och tre st med 1 - 2 ms mellan 
hålen. Laddningen har varit en enkel Kimulux 22 mm 
rörladdning. 

Dubbla Kimulux 22 mm har använts som kontursprängämne i 
totalt 13 salvor. 

Enkla Kimulux 22 mm har provats i 11 salvor . Denna 
laddningsstyrka är mindre i ett 64 mm hål än i ett 48 mm 
p. g. a. den större frikopplingsgraden. Försöken visar 
gränsen för minsta laddning vid en given försättning. 
Problemen visar sig i mitten av långsalvan då det ej har 
gått att slå ut försättningen. 
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Kimulux 32 mm har visat sig vara en mer lämplig diameter 
i 64 mm hål. Ev. kan den minskas till 29 eller 30 mm . 
Eftersom dimensionen inte är lagervara hos Kimit AB var 
tillgången begränsad och provet omfattade endast sju 
salvor. 

Bakblåsning har endast provats i två långa salvor . 

RESULTAT 

Korta salvor - indrifter 

Samtliga salvor är inmätta med teodolit och avstånds
mätare i tre punkter på stuffen. Figur 4 visar indrifts
resultaten från kortsalvorna, d.v.s 4,4 m långa salvor 
borrade med Strömnesaggregatet och 4, 0 m salvorna 
borrade med AC Boomer 186. Resultaten omfattar alla typer 
av ortareor, bergtyper och strukturorienteringar. De 
olika öppningstyperna är tidigare beskrivna. Som framgår 
av figuren ligger de flesta indrifterna över 90 % trots 
att grovhål saknas. Stapeln längst till höger har tre 
tomma 64 mm hål jämfört med varianten 64T som har två. 
Detta tycks resultera i en bättre indrift för 64 SLS 
varianten. Den förspräckningsöppning som med gott 
resultat testades i Nukutusförsöken visade sig gå sämre 
i Sofia. Emuletförsöket visade att en reducering av 
sprängstyrkan med ca. 30 % inte inverkade på indrifts 
resultatet. 

Korta salvor - konturer 

Andelen halvpipor efter skrotning har använts som mått på 
resultatet av kontursprängningen. Hänsyn är tagen till 
indriften varför en sämre eller bättre indrift inte 
påverkar andelen hal vpipa. Figur 5 visar andelen hal vpipa 
för kortsalvorna. Främre stapel visar salvor med 64 mm 
diameter medan den bakre visar 48 mm. Generellt ses att 
48 mm konturerna ger mer halvpipor än 64 mm hålen. De tta 
kan delvis bero på avsaknaden av en lämplig konturladd
ning för 64 mm borrhål. Ofta användes dubbla Kimulux 2 2 
vilket hanteringsmässigt är dåligt. Staplarna längst till 
vänster visar Kimuluxkonturer initierade med Nonel GT/T. 
I 48 mm hålen laddades hålen med enkel Kimulux 22 , i 64 
mm hålen med dubbla. Vid vattenslitsningen och försöken 
med elektroniksprängkapseln var hålen vanligtvis ladda de 
med Kimulux 22. Som kan ses av figur 5 ger momentan 
initiering det bästa resultatet för 48 mm hålen. Vid 64 
mm håldiameter är den momentana ES kapseln och vatten
slitsningen de bästa varianterna. 
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Långa salvor - indrifter 

I figur 6 visas indriftsresultatet beroende av öppnings
typ för de långa salvorna. Resultatet har varierat stort 
mellan 70 och 90 %. Två reflektioner kan dock göras. Den 
ena är att indriften är bättre i gråberg än i malm. Den 
a ndra är att indriften är bättre i större ortareor än i 
mindre. Där malmen varit ren har ortarean varit liten och 
indrifterna låga. I de större gråbergsorterna och orterna 
med breccia har indrifterna varit goda. Ett exempel på 
de tta är ort 486. Malmen i Sofia är känd för att vara 
svårskjuten, vilket även kan ses i kortsalvorna. 

Långa s alvor - konturer 

Figur 7 visa.r r esultaten av olika laddningskonfigura
t i oner i 64 mm konturhål. Även här ger momentan initi
eri ng av konturen ett bra resultat. Dessutom kan ladd
ningsrnängden halveras då tak respektive väggar initieras 
momentant . Enkel Kimulux 22 kan användas jämfört med 
dubbla när upptändning sker med konventionell kapsel. 
Initieringen gjordes alltså på så sätt att vägghålen på 
bägge sidor, ca sex hål, initerades momentant 8 ms före 
de 7 - 8 takhålen sprängdes. Emulet 20 provades i fem 
salvor med gott resultat. Noterbart för Emulet är den 
tydliga reptilyta som halvpiporna har och som ej finns då 
f r ikopplade laddningar används. Detta tyder på att Emulet 
20 är för kraftig för 64 mm hål. 

Överberg 

Mängden överberg har mätts med hjälp av fotosektionering 
och vanlig inmätning med teodolit och avståndsmätare. 
Mä ngden överberg är resultatet av en mängd olika 
f aktorer. Utsättning av borrplan, noggrannhet i bakrikt -
påhugg -inriktning vid borrning, hålkrökning, sprängning, 
skrotning och inte minst bergets struktur och beskaffen
het. Därför är det svårt att använda överbergsandelen som 
ett mått på sprängningsresultatet. I figur 8 visas resul
tat av överbergsandelen vid några olika kombinationer. 
Skillnaden mellan Strömnes och 186:an är framför allt att 
186:an hade tillgång till en bra laserbakrikt och rikt
instrument medan Strömnesriggen inte hade något av detta. 
Sedan framgår att ytterligare bättre resultat kan fås när 
de sprängtekniska finesserna införs. Bibehålles dessa 
finesser men rikthjälpmedlena tas bort åker överbergsan
delen upp igen som den andra stapeln från vänster visar. 

Initierinqsfunktion i öppningen 

Figur 9 visar hur väl de första åtta hålen i öppningen 
fungerat. Detta mäts med en utrustning som registrerar 
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ankomsttiden för varje laddnings P-våg. Ett hål som inte 
detonerat eller detonerat vid fel tidpunkt resulterar i 
ett fel på 12 %. 

Som framgår av figuren ligger standard- salvorna på ett 
genomsnitt av 15 %. De korta salvorna med öppningen 64T 
visade mycket bra funktionsvärden medan samma öppning i 
längre upplaga fungerade mycket dåligt. Generellt har 
många fler dolor upptäckts i långsalvorna än i de korta. 

vattenslitsning 

Provet med vattenslitsade borrhål visade att en längs
gående slits underlättar sprickbildning mellan konturhål. 
Provet visade även att rent praktiskt är det relativt 
okomplicerat att tillverka slitsarna. En kalkyl gjord av 
Conjet AB visar att kostnaden för slitsningen skulle bli 
ca. 300:-/ortmeter. 

Hålkrökninqsmätninqar 

Tre salvor har krökningsmätts med hjälp av enkel utrust
ning. Den består av en reflexplatta på en glasfiberstång 
som skjuts in i hålet varpå djupet registreras då reflex
en helt eller delvis försvinner. Även den riktning i vil
ken reflexen försvinner registreras. 

Tre typer av borrkronor har följts upp med avvseende på 
hålkrökning. 

1. Stiftkronor 
2. Skärkronor 1 typ Retrac 
3. Skärkronor 2 typ Retrac 

Skärkrona 2 har en kraftigare platta än typ 1. 

Resultat 

- stiftkronor: Samtliga hål har krökt mer än 250 mm 
redan efter 5 - 6 m. 54% av dessa hål har krökt åt 
samma håll. 

- skärkronor 1: 86% har krökt mindre än 100 mm vid fullt 
borrdjup (7,8m) och 14% mer än 250 mm vid 5 - 6 m. 60% 
har varit helt raka, 32 % har krökt till vänster 

- skärkronor 2: 74% har krökt mindre än 100 mm vid fullt 
djup och 26 % mer än 250 mm vid 5 - 6 m. 42% har varit 
helt raka, 33% har krökt till höger 
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MULTIVARIATANALYS 

I syfte att studera · vilka parametrar som har påverkat 
indrift och kontursprängningsresul tatet har en multi
variatanalys gjorts av Håkan Schunnesson vid Drilltech i 
Luleå. Resultatet trån en sådan ska förutom att ge infor
mation om viktiga parametrar även kunna användas för att 
i framtida projekt visa vilka uppföljningsområden som ska 
prioriteras. 

Analysen visar att vid långa salvor påverkas indriften av 
följande parametrar: 

- bergtypen där det skiljer 1,6 m mellan gråberg, 93 % 
och malm 72 % 

- öppningstyp där det skiljer 0 ,7 m mellan bästa och 
sämsta typ 

- avstånd mellan laddade hål i öppningen där det skiljer 
0,36 m mellan kort och långt avstånd. 25 cm är det 
korta och 45 cm är det långa 

- initieringsfelet där det skiljer ca 0,2 m mellan en 
bra och en dålig initieringsfunktion 

- svällvolym och borrningsnoggrannhet har liten eller 
ringa påverkan på indriften 

För korta salvor gäller följande: 

- öppningstypen påverkar indriften med 0,3 m mellan 
bästa och sämsta 

- bergtypen påverkar med 0,1 m 

- initieringsfelet påverkar med 0 ,1 m 

- avstånd mellan laddade hål i öppningen, svällvolym och 
typ av borrutrustning påverkar inte indrifts
resultatet 

Sammanfattningsvis innebär detta att bergtypen är den 
viktigaste parameter som styr indriftsresultatet. 

Korta salvor är mer okänsliga för omgivning och 
sprängteknik än långa salvor. Lite förvånande är kanske 
att svällvolymen inte påverkar indriften i någon högre 
utsträckning. 

Viktigt är att avståndet mellan två laddade hål i en 
öppning inte får vara för kort då risk för överslag eller 
"dödpressning" föreligger. 
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Faktorer som påverkar andelen hålpipa i konturen är 

framförallt: 

- bergtypen där det som mest skiljer 13 % mellan typerna 

- initieringstypen av konturhålen är av lika stor bety-

delse. Det skiljer 13 % mellan Nonel GT / T och momentan 

elektroniksprängkapselinitiering 

- sprängämnestypen är av liten betydelse 

MALMBERGSFÖRSÖKEN 

Bakgrund 

Utgångspunkten har varit de försök med långa salvor som 

har gjorts tidigare i Malmberget ( 1988 ) . De försöken 

visade att det var möjligt att borra och spränga 7,4 m 

långa salvor. Utredningen rekomenderade ett införande av 

långa salvor om borrningen kan utföras med bra precision 

och med rimliga driftkostnader. Kalkylen visade en 

besparingspotential på 1,2 00 :- / ortmeter. 

Utgående från erfarenheterna gjordes en kravspecif ikation 

för ett borraggregat som sedan provades vid Sofiaprojek

tet under 4 månader. Tekniken provades under driftmässiga 

förhållanden och gav en fingervisning om hur verklighets 

förankrad iden med långa salvor är. 

Efter Sofiaprojektet avslutats startade projektet långa 

salvor i Malmbergsgruvan och målsättningen var att införa 

långa ortsalvor i produktionen. 

Allmänna förutsättningar 

Provet sker i projektform parallellt med produktionen 

tom feb-mars -92. Aggregatet borrar i malm och gråberg 

på flera olika områden i gruvan med stor variation på 

bergkvalitet. 

För handhavande har sex operatörer, två på varje skiftlag 

utbildats. Skiftformen kallas D2+. 

Borrning 

Borrplanen sätts ut med projektor och som 

referensriktning används en portabel laser som borraren 

enkelt monterar. Borrplanen är densamma som vid en 

konventionell salva (kortsalva 48 mm ) . Det är alltså 

ingen reducering av antalet hål. Öppningen är en 

slitsöppning och upptändningen sker med längre 
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intervalltider än i "vanliga" salvor. Inget grovhål 
används. 

I malm används skärborrkronor och vid borrning i gråberg 
stiftkronor. Krökningsmätning har utförts i ett flertal 
hål borrade med stift respektive skärborrkronor men ingen 
nämnvärd krökning har observerats. Rörstål har använts på 
mittenbalken under några veckor och allt tyder på att 
slutresultatet blir bättre med den typen av borrstål och 
det är bekräftat att borrnoggrannheten ökar. 

Laddning 

Laddningen utförs på vanligt sätt men kan även utföras 
med en typ av slangmatare som är under utveckling. 

Lämplig rörladdning saknas fortfarande för konturen och 
problemet, liksom vid Sofiaförsöken, är att stora mängder 
odetonerade rörladdningar återfinns på berghögen efter 
skjutning. 

Bakblåsningstekniken ger otvivelaktigt det bästa resul
tatet, men kan bara användas när hålen är torra. Kimulux 
29 mm är en dimension som har provats i ett antal salvor. 
Rören kopplas ihop med skarvhylsor och låses i hålet med 
ett laddlås. Funktionen på sprängämnet blev markant 
bättre, men verkar styrkemässigt vara för kraftigt. 

Till liggare (då de inte laddas med ANFO ) används Dynamex 
39 mm . 

Tändplanen skiljer sig på det sättet att intervalltiderna 
i öppningen är längre. Detta för att undvika eventuell 
"köbildning". 

Skrotning 

Skrotning och bergförstärkning är en av flaskhalsarna vid 
tillredningen i Malmberget. Kostnaden för skrotning be
räknades halveras vid drivning av långa salvor. 

Erfarenheterna visar att taken blir markant bättre vid 
långa salvor. Däremot ökar gavelskrotningen väsentligt 
även om salvan har gått i botten. 

Trots att så mycket sprängämne ( c:a 1 ton ) finns i en 
sal va kan man inte påstå att konturen skadas mer vid 
drivning av långsalvor än vid konventionell drivning. 
Skadorna kan dock bara bedömas visuellt och genom skrot
ningsinsatsen. 
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Resultat 

Närmare 90 långa salvor har borrats med "långriggen" från 

slutet av augusti till slutet av december-91. Dessutom 

har korta salvor borrats. 

Indrifter. 40% av de långa salvorna har gått mycket bra 

dvs mer än 93% indrift. 40% har gått skapligt 90-93% in -

drift och resterande 20% har gått oacceptabelt. 

Medelindriften ligger på 7.0 m. Dåliga indrifter har så 

gott som uteslutande orsakats av någon typ av yttre 

störning såsom trasigt berg, onormalt mycket vatten eller 

dålig borrnoggrannhet. 

Figur 10 visar indrifterna med tiden. Start v34. Målet är 

att nå upp till 95 % indrift. 

Spridningen av indrifterna i figur 11. 

Figur 12 visar kapaciteten som den var planerad under 

utbildningstiden och utfallet. Tillgänglighet och till

förlitlighet på borrsystemet kan förbättras och är den 

största orsaken till kapacitetsbortfall. 

Sammanfattning 

Skarvhanteringen har inte fungerat tillfredställande på 

borraggregatet. Slitaget på nackadaptrar har varit onor

malt men förbättras under provets gång. Indrifterna är 

tillförlitliga om borrnoggrannheten och berget är bra . 

Rörstål påverkar drivningsresultatet positivt. Det är för 

tidigt att göra en ekonomisk utvärdering innan kapaci 

tetsmålet är nått. 

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET 

1. Fungerande 64 mm öppningar utan grovhål i malm och 
gråberg är utvecklade. Används av LKAB, Kuj-Bygg och 

Skanska/NCC. 

2. Långa salvor, 7,8 m, drivs hos LKAB i Malmberget 

3. Hy kontursprängningsteknik med hjälp av elektroniska 

sprängkapslar och slitsade borrhål ger slätare tak o c h 

mindre överberg. Kostnaden för dessa insatser i en 
6 - 7 meters salva ligger på ungefär 300:-/ortmeter 

vardera. Det vore intressant att prova kombinat i onen 

styrd intervalltid och slitsade hål. Dagens resultat 
tyder på att denna kombination kräver mindre spräng

ämne per borr hål för att få ut samma försättning som 

en kontur med konventionell initiering utan slitsar . 
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Detta innebär då mindre påverkan på omgivande berg. Om 
det går att öka hålavståndet framgår inte av 
projektet. 

Konturförsöken visar att sprängärnnesfabrikanterna ännu 
inte har produkter för 64 mm konturhål. Detta är för
ståeligt då borrhålsdimensionen normalt inte före
kommer. 

Detta kan vara en förklaring till att konturerna 
generellt är bättre i 48 mm håldiameter än i 64 mm. 
Vidare kan det återigen konstateras att en stor mängd 
rörladdningar hittas i berghögen efter sprängning. 
Beror detta på rivning från omgivande hål eller på 
"dödpressningseffekten" vid små laddningsdiametrar och 
stora håldiametrar? Lösningen på det senare problemet 
skulle ku~na vara svagare sprängämne i grövre rör. 

4. Borraggregatet har fungerat tillfredställande. 
Skarvhanteringens automatik har förbättrats under 
provets gång. Riktinstrumenten med givare har under 
provet visat stor noggrannhet med undantag för ett fel 
på tre grader för mittenbommen. Anledningen är ännu 
okänd. Tillgängligheten har legat runt 90 %. En nack
del med utrustningen har varit dess bärare som genom 
sin osmidighet gjort det svårt och tidsödande att 
borra ortpåhugg, men även att slå första och delvis 
andra salvan efter tvärortspåhugg. Detta problem är 
mindre med en midjestyrd bärare. 

5. Skärborrkronor borrar rakare än stiftborrkronor. 
Skärborrkronor slits hårdare än stiftborrkronor. När 
en ny teknik som denna med skarvborrning provas ut är 
det mycket viktigt att kombinationen borrmaskinutrust
ning och nacke - stål - krona fungerar. Ett exempel på 
detta är hur styrningen av borrmaskinens olika tryck 
vid påhuggsförfarandet påverkar nackadapterns livs
längd. Nackarna har slitits hårt under skarvborrning. 

Efter ett ingrepp i programvaran som styr maskinens 
tryckövergångar vid påhugg steg livslängden markant. 

Kronslitagen har varit höga. Slitagen på stiftgrov
kronorna var mycket höga. 

6. En noggrann bakrikt att referera riktinstrumenten till 
samt en bra utsättning av borrplanen på stuffen är 
utomordentligt viktiga. Detta inte bara för att hålla 
överbergsandelen låg utan även för att driva orten i 
rätt riktning och på rätt nivå. 

En ren sula framför stuffen är en förutsättning för 
att rätt stickningsvinkel skall kunna hållas för 
bottenhålen. 



©
 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Sw

edish R
ock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-D
agen) 1992

t"Ij 
f-'· 

I.Q 
~ 
~ 

C/) 
p; 
:3 
(T 
I-' 
f-'· 

l.Q 
p; 

Ul 
p; 
I-' 

< 
0 
~ 

'D 
PJ• 

ti 
0 
~ 
~ 
::s 
f-'· 

< 
PJ• 

lJ1 
I..D 
CX) 

:3 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 0 - \ 

._1- \ 

' \ 

sqf!_j\ 505 505\ 
~ \ y5056.0 

.0 \ 504 
46.0 

:..J !lJ p \ 
502 3 

~502 

-·\-
\ 
i 

\ 

I 

, • ._ - - • A" 

' \ 
\ 
i 
\_ 

~ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

I 
(j) 
0) 
0 
00 
0 
G 

---

\ 
\ 

_._ 
CXl _._ 



©
 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Sw

edish R
ock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-D
agen) 1992

'"Ij 

f-'· 
LQ 
s:: 
~ 

rv 

(.') 

Pl 
:3 
rt
f-' 
f-'· 

LQ 
Pl 

r.n 
Pl 
f-' 
< 
0 
~ 

'U 
OJ• 

f-' 
Pl 
r.n 
rt
:::::i 
f-'· 
< 
P)> 

m 
Ul 
0 

s 

~q/2 \ 
~\ 

]54 \ I 
u-·-·-·-·-\-·-·- -· 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
' \ \ 
\ 

\ \_ I 

\ . r;:.J/\" \ C.\\ 3 . 
I ,' •._) - ' ,\ • ...J 

\ _f!/t/o ~s 
·-· ~c.._ I , /C:.. - ·-·-·- ·- - . 12_ _ _ :{_ c:.. (/) ~ (/). ·_J 

~~, -g'...l--
A 
,.1s 

S'"""A,.J-
~ 

I 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\_ 

\ 
I 

I 

\ 
\ 
\ 

-·----\ _____ _ 

' :\ 3 

co 
I\) 



© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

• • ,. 
- ... - -

0 

• • 

Benämning Std IDiam(mm) 48/102 

Förklaring: Öppningen används som 

Slandard i Kiruna. Grovhalet är 

1 02 mrr1. 

• '~ 
• 

- ◄► -- .... 

◄► 
• • 

Benämninq 64Gm IDiam(mm} 641102 

Förklaring: Halen näm1ast 9rov-

halet har längre avsrand än standard 

Öppningen. 

KIL TYPER 

Sofia-projektet 

• • 
0 

.... -- -
0 

• • 

IBenämnintj 64L+~m IDiam(mm) 64/102 

Förklaring: Första kvadranten har 

samma avstand som standardöppningen. 

BotTlialen är 64 mm, qrovhalet 102 mm. 

• ~ • 
I 
I • • t • 
I • I 

I • • I 

iBenämninq 64T /Diam(mm) 64 

FÖrkla1ina: Samtliaa hål är 64 mm. .., .., 

Tva stvcken är tom hal. 
I 

SKALA 1 :20 
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FÖRSPRÄCKNING 

EMUL.ET 50 64 mm 

64 T 

SPIRAL64mm 

Sl564mm 

INDRIFTER 
KORTA SALVOR 

Sofiaprojektet 

L----------------------~ INDRJFT i~ 
0 25 50 75 100 

Figur 4. Figuren visar indriftsresultaten vid korta 
salvor. 

60 

ANDEL HÅLPIPA 
KORTA SALVOR 

Sonapro jektet 
.ANDEL HkPIPAl'l6 

KIMJLUX22 H2O SLITSNING ES- SKAA 
B.AKBLÅ5NING ES- MCM 

' ~ 48rm, 

CJ 64rrm 

Figur 5. Figuren visar andelen hålpipa vid korta 
salvor. 
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INDRIFTER 
L.ÅNGA SALVOR 

Sofiapro jektet 

64T 

64 T(6.5m) 

SL6 

SL6+ 

SL6 

(22] INDRIFT i% 

0 26 50 75 100 

Figur 6 . Figuren vi sar indriftsresultaten från långa 
sa l vor . 
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Figur 7. Figuren visar andelen hålpipa för långa salvor . 
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Figur 8. Figuren visar överbergsandelen för några 
kombinationer av lx>rrutrustning och initi
ering av konturhålen. 
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Figur 9. Figuren visar felandelen i initieringen av de 
åtta första hålen i öppningen. Ett felande hål 
motsvarar 1 2 % • 
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INDRIFTER 
LÅNGA S.AJ.. VOR 

Malmberget 

INDRIFTI m mo...--------------------, 
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Figur 10. F:iguren visar indriftsresultaten från långa 
salvor i Malmterget. 
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SPRIDNING 
INDRIFTER LÅNGSALVOR 

Malmberget 
ANTAL 8"1..VOR 

5,0 e.o 7,0 

INORIFT I METER 

~ V.A 

Figur 11. Figuren visar spridningen av indriftsresul
taten av långa salvor i Malmberget. 
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KAPACITET 
LÅNGA S.AL VOR 

Malmberget 
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Figur 12. Figuren visar planerad och uppnådd 
kapacitet från Malmbergsförsöken. 
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