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SUMMERING AV RESULTAT FRÅN GRUVTEKNIK 2000 

Tomas From, Stiftelsen Mineralindustrins Teknikutveckling - MITU, 

Luleå 

INLEDNING 

Gruvteknik 2000 är ett gemensamt forsknings- och utvecklings

program för den svenska gruvbranschen. Programmet sträcker sig 

över fem år, 1987-1992. Inom ramen för programmet görs omfat

tande satsningar av de medverkande intressenterna, tillverkare, 

gruvföretag och staten. Totalt budgeteras insatserna till 350 MSEK, 

varav tillverkare 200, gruvorna 100 och staten 50 MSEK. 

I Sverige har vi en god .tradition av samarbete inom olika branscher 

för att utvijckla metoder och teknik. Särskilt gäller det gruvbran

schen, där våra tillverkare har tagit sig fram till världsledande 

positioner mycket tack vare ett nära samarbete med våra gruv

företag. Sverige har etablerat sig i den yttersta eliten bland 

gruvnationer, med ledande teknik i gruvorna. Inom området är 

svensk teknik ofta "state of the art" och "high tech". 

Tyvärr har den allmänna utvecklingen i Sverige lett till ett besvä

rande högt kostnadsläge, i en internationell jämförelse. Och efter

som vår gruvnäring arbetar på en internationell marknad, måste 

våra produkter stå sig i konkurrens med all världens gruvindustri. 

Våra sulfidmalmer innehåller i allmänhet inte längre höga halter, 

vilket leder till mycket pressade ekonomiska marginaler. LKABs 

järnmalmer har dock höga halter och förädlas till världsledande 

produkter, men den internationella priskonkurrensen är mycket 

hård. 

Förutom Bolidens dagbrott Aitik och Terra Minings i Björkdal, bryts 

malmerna under jord. Gruvteknik 2000 är inriktat på FoU som 

stöder utveckling av brytningsmetoder under jord. 

Huvudmålet för Gruvteknik 2000 är att genom en samordnad insats 

bidra till att utveckla svensk gruvteknik under jord, för att möta 
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framtida krav på sänkta brytningskostnader. Mer konkret har målet 
uttryckts så att kostnaden per producerad metallenhet måste 
sänkas med minst 50% under en fem- till åttaårsperiod. 

Arbetet med att sänka dessa kostnader drivs i huvudsak längs tre 
vägar: 
• systemförändring och ökad skala i brytningen 
• ökat utnyttjande av maskiner, brytningsplatser, ortgavlar och 

gruvsystem 
• automatisering och robotisering. 

Av figur 1 framgår hur programmet är uppdelat och hur de olika 
teknikområdena stöder brytningsmetoderna, igensättnings- och 
massbrytning. lgensättningsbrytning är den dominerande metoden 
för sulfidmalmerna, men där förekommer även mer storskal ig pall
brytning i ökande grad. Massbrytning utnyttjas i de stora och 
massiva järnmalmerna, framförallt brytning med skivras och stor
skalig skivpall. Inledningsvis fanns också fräsande mekanisk 
brytning av sulfidmalmer med, men tekniska och ekonomiska utvär
deringar visade att metoden vid det tillfället inte var lönsam i de 
svenska relativt hårda malmerna. Tekniken är dock på nytt under 
teknisk och ekonomisk värdering, framförallt för sin potential att 
medverka i ett kontinuerligt brytningssystem. 

Gruvteknik 2000 är ett ovanligt omfattande FoU-program för 
svenska förhållanden åtminstone. Det har rönt internationellt in
tresse, även om det har varit ett program riktat mot industri verk
sam i Sverige och man gärna vill ha en fördel för dessa innan infor
mation och resultat sprider sig till andra länder. I och med att det 
är ett pilotprojekt i Sverige, har NUTEK föranstaltat om en genom
gripande utvärdering av Gruvteknik 2000, för att dra lärdom av 
erfarenheterna inför kommande satsningar. 

Som framgick av bild 1 omfattar Gruvteknik 2000 många teknik
områden. Inom dessa områden genomförs också ett stort antal 
projekt. Totalt över 230 projekt. Som också framgår av bild 1 
stöder dessa områden och projekt utvecklingen av brytnings
metoderna i de svenska gruvorna. 

Flera delområden och projekt med anknytning till G2000 redovisas 
andra föredrag här i dag. Resultat från dessa utelämnas från detta 
föredrag. 

Presentationen kommer att utgå från utveckling till stöd för 
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brytningsmetoderna skivras, igensättningsbrytning och modifierad 
skivpallbrytning samt gemensamma områden. 

RESULTAT 

Mycket har testats inom Gruvteknik 2000 och generellt har pro
grammet lett till en massiv kllnskapsuppbyggnad. En strukturerad 
och bra grund har lagts för fortsatt utveckling. Nya metoder och ny 
teknik medför ofta stor påverkan på kringliggande delar av bryt
ningssystemen, anpassning och införande tar därför i många fall 
lång tid. 

I några fall har kunskapsöverföring lösts genom att forskare som 
forskarutbildats och utvecklat ny teknik i projekt, sedan fått an
ställning i mottagande företag. Där anpassas och implementeras 
sedan tekniken. Detta uppfattas som en suverän modell. 

Skivrasbrytning 
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För skivrasbrytningen har den ökade skalan varit en av de viktigaste 
faktorerna för sänkta brytningskostnader. I Malmberget var ortav
stånd i sida och höjd mellan 12,5 och 15 m 1984. I dag är ortav
stånden i sida ca 20 m och i höjd 20 till 30 m. I Kirunagruvan var 
ortavstånden i sida 11 m och i höjd 12 m 1984. I dag är ortavstån
den i sida 25 m och i höjd 28 m. 

Enligt Ingemar Marklund, LKAB har i Malmberget kostnaden per 
borrmeter minskat med 40% från 1987 till 1990 (4.87 till 2.87 
kr/bm). Antalet ton malm per ortmeter har ökat med ca 60% från 
1984 till 1990 (900 till 2.327 ton/ortm). Ortdimensionerna har 
också ökat för att tillåta större produktionsutrustningar. 

Den ökade skalan har varit möjlig att genomföra tack vare utveck
ling av enhetsoperationerna så att de utförs med högre kvalitet, 
precision och funktionssäkerhet. Grövre och längre hål borras idag 
med utrustningar som har högre prestanda och kan ställas upp med 
högre precision. Parallellhålen i mitten av en krans är idag ca 45 m 
långa och borras med en noggrannhet på ca 1 % avvikelse i hålbotten. 
Tillsammans med den ökade funktionssäkerheten i sprängningen har 
detta medgett att antalet hål i kransen kunnat reduceras. 

I ortdrivningen har i vissa fall den ökade funktionssäkerheten 
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medfört att antalet borrhål per salva kunnat minska med upp mot en 
tredjedel. 

Metoden med analys av spårgas från ampuller placerade i borrhålen 
i salvan, s k Tracer, är utvecklad bl a för att tillförlitligt kontrol
lera funktionen på sprängningen. Det projektet redovisas i ett 
separat föredrag här i dag. 

lgensättni ngs brytning 

De omfattande bergmekaniska projekten är av vital betydelse för 
igensättningsgruvorna. De arbetar mot allt större djup under 
besvärligt låga . förhållanden mellan hållfasthet och spänningar. 
Projekt i Kristinebergsgruvan ger hopp inför framtiden om tekniska 
möjligheter att bryta malmen även under 1000 m djup. 

Bergförstärkning i allmänhet och för vissa specialfall vid några 
gruvor i synnerhet, har utvecklat kunskap om förstärkningens 
funktionssätt. På sikt är syftet att sammanställa manualer eller 
handböcker för givna situationer. 

Bergmekaniken för den s k nedåtgående igensättningsbrytningen 
(NIB)1 som tillämpas i Garpenberg har studerats i ett projekt. 
Framgångsrika metoder att konstruera och dimensionera takskivan 
för stora deformationer har utvecklats. 

Stabilitet i horisontella och vertikala pelare är andra områden som 
kartläggs och analyseras ingående. 

Flera av de bergmekaniska projekten är ännu inte slutförda, varför 
de kommer att redovisas senare, t ex vid BeFo's bergmekanikdag 
1993. 

Kunskap om tyllmaterialets geomekaniska egenskaper utvecklas i 
syfte att bättre kunna dimensionera tyllens egenskaper för snabb 
dränering och hög bärighet. Målet är att presentera enkla dimen
sioneringsnomogram till ledning vid framställning av tyllmaterial. 

Bättre kunskap om tyllmaterialets hydrauliska transportegenskaper 
leder till ökade möjligheter att automatisera hydrauliska trans
portsystem. Projekt med den inriktningen är under slutförande. 

Tillredning och produktion förbättras med hjälp av datoriserad 
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beräkning av borrplaner, ökad precision vid utsättning och påhugg 
samt borrning. 

Metoder att planera, styra och följa upp produktion med hjälp av 
datoriserade system utvecklas. Potentialen bedöms vara ca 20% 
prod uktivitetsfö rbättri ng. 
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Flera projekt stöder införandet av den s k modifierade skivpall
brytningen (MSB) som tillämpas i Zinkgruvan. I ett projekt har 
metoder utvecklats för säkrare bestämning av malmgränser med 
hjälp av geofysisk sondering i borrhål för sprängning och kabel
förstärkning. Lämplig kombination av sonder har valts ut och tolk
ningsprogram för mätningsresultaten har utvecklats. I dag använder 
gruvgeologerna driftmässigt det interaktiva tolkningsprogrammet. 

GEMENSAMT 

Insamling och tolkning av geologiska data 

Snabba och tillförlitliga metoder för insamling av geologiska data 
och tolkningsmetoder till stöd för bestämning av malmgränser och 
vissa fall halter och bergarter är utprovade. 

Mätning under pågående borrning (eller engelska Measurement While 
Drilling MWD) har testats i flera fall. Tolkning av mätningarna har 
skett direkt på rådata eller med mer avancerad multivariat analys, 
där många parametrar statistiskt kan kombineras i en tolknings
modell. Resultaten är mycket lovande och metoden är billig och 
snabb. Mätningen utförs under den ordinarie produktionsborrningen 
och en stor mängd data samlas in. Under lämpliga förhållanden kan 
såväl malmgränser som sprickzoner och bergarter bestämmas. MWD 
kan tillämpas både vid slående produktionsborrning och roterande 
kärnborrning. Förutom de indirekta bestämningarna av bergpara
metrar är MWD en förnämlig och objektiv metod för uppföljning av 
själva borrningsaggregatet. Till nytta vid acceptanstest och 
produktutveckling. MWD tillämpas dock ännu ej driftmässigt. 

Kaxprovtagning med efterföljande analys kommer allt mer till 
användning. I Kiruna tas driftmässigt kaxprov vid skivpallborr
ningen. För Enåsen utvecklades ett system för provtagning och han
tering av kaxprovet. Provtagningen baserades på geostatistiska 
metoder för antal prover och provmängd. 

Den tidigare vanl iga metoden att samla in kax, dela ner och sedan 
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analysera i laboratorium, har numera kompletterats med snabb 
analys direkt på det våta omalda kaxet i plastpåsen. Analysen 
utförs på borrplatsen med en bärbar utrustning. Metoden tillämpas 
Aitik och Viscaria. 

Som nämnts ovan använder Zinkgruvan geofysisk sondering för att 
bestämma malmgränserna i sin modifierade skivpallbrytning. Även 
Malmberget använder man geofysisk sondering för bestämning av 
hängväggskontakten vid drivning av öppningsstigar i skivraset. 
Högskolan i Luleå har anskaffat en flexibel testutrustning för 
sondering. Utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med SGAB, som 
levererat sonderingsutrustningen. Denna utrustning kommer till 
användning i pågående försök att bestämma bl a kaliumhalten i 
Kirunamalmen: · 

I borrhål kan också specialkameror av olika slag användas för 
kartering av geologi och sprickor. Flera kameror har testats och de 
sista försöken är ännu inte genomförda. Sprickkartering fungerar 
under lämpliga förhållanden bra. Geologisk kartering är betydligt 
svårare och ställer höga krav på ljus och kamera. 

Försök att fotografera rumsväggar med varierande teknik och 
ljussättning, för att senare geologiskt kartera på fotografierna 
visade sig inte fungera. 

Geostatistiska metoder för malmmodellering 

Metoder för geostatistisk beräkning av malmgränser i smala 
malmer har utvecklats. Metoder och kunskap har implementerats 
gruvorna. Flera malmkroppar har analyserats. 

Tillredning 

Tekniska koncept för mekanisk fragmentering vid kontinuerlig ort
drivning och malmbrytning utvärderas teoretiskt. Ännu har inte 
dessa utvärderingar lett till beslut om praktiska försök. 

Flera tester med mekaniserad stigortsdrivning från stigortshissar 
har genomförts. Ännu har inte någon lösning gjort kommersiellt 
genombrott hos gruvorna. 
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Drivning av längre salvor har prövats i LKAB och Zinkgruvan. Både 
aggregat med fast matare och teleskopmatare med stångskarvning 
har testats. I ett annat föredrag i dag presenteras försöken från 
Sofiaprojektet i Kiruna, där långa salvor borrats med fast matare. 

Sprängning 
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Bättre metoder för försiktig sprängning har utvecklats och 
tillämpas i vissa gruvor , i andra har dock inte utvecklingen nått så 
långt som man hoppats. 

Inom LKAB har emulsionssprängämnen vunnit terräng. I Kiruna sker 
all rasladdning och i stort all tillredning med emulsionsspräng
ämnen. I Malmberget laddas raset med emulsion och småningom 
även tillredningen. Förutom emulsionssprängämne har utrustning 
och distributionssystem utvecklats. 

Ventilation och energi 

Teknik utvecklas och provas för behovsstyrd ventilation. Detta 
redovisas i ett eget föredrag. 

En förstudie om förutsättningarna att använda alternativa fordons
bränslen under jord, ledde till tester av ett antal bränslen. Resul
taten och rekommendationerna har lett till att nya bränslen införts 
i gruvorna. 

Auto matise ring 

Omfattande tester har utförts av LHD-maskiner som lastas av en 
operatör med fjärrstyrning och TV, och sedan transporterar malmen 
automatiskt till schakt där operatören åter tar vid och tömmer 
skopan. 

I LKAB prövas en teknik där induktiva givare registrerar kablar som 
är ingjutna i sulan. I Zinkgruvan har en kamera registrerat en målad 
linje i taket och med hjälp av bildanalys följt den. 

Simuleringsprogram för last- och transportsystem har utvecklats 
och tillämpats med framgång - även i Aitik 
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Underhåll 

En strategi för utveckling av underhållsverksamheten har utveck
lats. Med denna som grund har ett antal delområden bearbetats. 

Metodik för behovskartläggning av utbildning för underhållspersonal 
och operatörer togs fram. 

Vid LKAB har ett omfattande och genomgripande utbildningsprogram 
för operatörer satts igång. 

Ändrade rutiner för oljehantering, sanering av antal oljesorter m m 
vid LKAB har medfört mycket goda resultat. 

Tillståndskontroll av maskiner med hjälp av oljeanalys tillämpas 
driftmässigt vid LKAB. Där även undersökningarna lett till mycket 
framgångsrika ombyggnationer av hydrauliksystem på bl a lastma
skiner. Påtagligt lägre underhållskostnader har blivit följden. 

Baserat på försök med expertsystem för diagnos vid underhåll
såtgärder, har en strategi utvecklats för svensk gruvindustri. 
Tillsammans med ABB och Zinkgruvan utvecklar Högskolan i Luleå, 
ett expertsystem för diagnos av fel i elsystemet på den sk 
eltrucken. Arbetet är en del i ett större system för övervakning och 
kontroll av hela fordonet med kringutrustning. 

Ytterligare information 

Ytterligare information finns att få ur rapporter från Gruvteknik 
2000. Ett omfattande arkiv tillgängligt för envar kommer att 
upprättas och rapporter kommer att kunna beställas från MITU. Vi 
planerar att det ska vara i funktion fr o m 1993-01-01. Rapport
serien kommer att innehålla ca 200 titlar. 
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