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GRUVTEKNIKENS DAGSLÄGE I AUSTRALIEN 
INTRYCK FRAN EN RESA I NOVEMBER 1988 

Per-Arne Lindqvist; BeFo/Gruvteknik 2000, Luleå 
Bengt Niklasson, SveDeFo, Stockholm 
Mats Olsson, SveDeFo, Stockholm 

Resans syfte 
Under tiden 10-27 november gjorde författarna en studieresa i 
Australien med följande syften: 

- Kartera utvecklingsstrategier, FoU-program och tekniknivåer 
avseende gruvbrytning under jord i Australien. 

- Speciellt kartera tekniknivå och kunskap inom sprängning och 
ortdrivning. 

- Delta på EXPLO 88, ett workshop anordnat av The Australian 
Institute of Mining and Metallurgy. EXPLO 88 behandlade ämnen 
som ligger mycket nära flera FoU-områden inom G 2000 där
ibland Fragmentering och Snabbortdrivning. 

- Studera organisationsformer, arbetsmetodik och samarbete för 
genomförande av stora utvecklingsprogram. 

- Lämna sammanfattande information om GRUVTEKNIK 2000 (Huvud
strategin, FoU-områden, projektrubriker och syften). Syftet 
var att få motparten att berätta om sina program och projekt 
och att få indikationer om var ett närmare utbyte av resultat 
kan vara lönande. 

Följande organisationer och företag besöktes: 

o Mount Isa Mines Ltd, Mount Isa. 
o Pasific Mining (f d Zink Corporation), Braken Hill. 
o BHP Central Research Laboratories, Explosives Research 

Group, Newcastle. 
o Julius Kruttschnitt Mineral Research Center (JKMRC), 

Brisbane. 
o CSIRO, Geomechanical Section, Melbourne. 
o Australian Mineral Industries Research Association Ltd 

(AMIRA), Melbourne. 
o ICI Australia, Explosives Group, Melbourne. 
o EXPLO 88. Explosives in Mining Workshop, Melbourne, 23-24 

November 1988. 
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Sammanfattande intryck 

Australien är en mycket stor gruvnation. Man är världens största producent av rut il, zink, bauxit och aluminium. Man är den största exportören av kol, aluminium och raffinerat bly och är näst största exportör av järnmalm. Landet är också en mycket stor producent av koppar, zink, industridiamanter, uran och naturligtvis guld. 

Enbart under 1987 startades 72 nya guldgruvor i Västra Australien. Med en beräknad start av 46 nya guldgruvor 1988 räknar man med att slå 1903 års rekord då 119 ton guld producerades i Australien. 

Huvuddelen av kol, järnmalm och aluminium bryts i dagbrott men det finns också många underjordsgruvor. Utförseln av mineralprodukter utgör 40% av Australiens totala export och mineralindustrin bidrar med 11% till bruttonationalprodukten jämfört med 2% för 20 år sedan. 

Australien har en liten verkstadsindustri och få egna tillverkare av gruvmaskiner. Detta upplevs av gruvföretagen som en stor svaghet. Man har svårt att tro att någon stor ändring av detta förhållande skall kunna inträffa inom överskådlig tid. Staten satsar dock mera på tillverkningsindustrin än på mineralindustrin. 

Omfattningen av gruvverksamheten innebär att infrastrukturen för forskning och utveckling håller på att växa sig stark. Progressiva företag har egna utvecklingsavdelningar . Högskolor, universitet och konsulter har utvecklat hög kompetens och till verkare somt ex sprängämnesföretaget ICI har etablerat stora FoU -resurser i Australien. 

Kompetensen visade sig bl a vid EXPLO 88 då 150 ingenjörer, tillverkare, forskare och konsulter under två dagar redovisade högklassiga försöks- och utvecklingsresultat. 

Man har just nu svårt att attrahera studerande till gruvskolorna och har brist på ingenjörer i produktionen. Detta visar sig också i svårigheter att rekrytera personal till FoU-organisationer. Man försöker lösa detta genom att anställa forskare från utlandet och från andra ingenjörsdiscipliner . 

Eftersom vårt huvudintresse under resan var riktat mot FoUorganisationer gjorde vi bara två gruvbesök . En försiktig bedömning från dessa besök är att man inom sprängning, design och planering (data-hjälpmedel, numeriska beräkningsmetoder, provning, instrument, teoretisk kompetens) ligger jämsides med Sverige. Inom tillämpad bergmekanik, stabilisering med fyll, bergförstärkning kan Austral i en ligga något före. 
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Avseende mekanisering och automatisering under jord är 
bedömningen att Sverige ligger minst fem år före de största 
underjordsgruvorna i Australien. 

Arbetsmiljö, vägunderhåll och trafikförhållanden (trånga orter) 
var stundtals otillfredsställande sett ur svenska ögon. 

Någon klart uttalad sammanhållen strategi för utveckling av 
gruvbrytningen under jord redovisades ej under besöket. Man 
arbetar med samma huvudkomponenter i brytningen som i Sverige: 
borrning och sprängning, hjullastare, truckar och tåg, central 
krossning, skipuppfordring. 
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Där malmens storlek och stabilitet tillåter arbetar man med 
stora öppna rum. En klar tendens mot reducering av håldiametrar 
sker. 

Diskussioner och insatser i Sverige avseende kontinuerlig 
produktion, automation av borrning, lastning och pumpning har 
inte samma aktualitet i Australien. Exempel på kontinuerlig 
lastning finns dock. 

Elektroniska spränqkapslar 

En av de besökta forskningsorganisationerna, CSIRO, har varit 
ansvariga för en stor del av fältarbetena vid !Cl-försöken med 
elektroniska sprängkapslar. I ett stenbrott utanför Melbourne 
har ICI testat de nya kapslarna med avseende på fragmentering, 
vibrationer, kastlängd och berghög. Hålen borrades med en 
försättning på 1.8 m och ett hålavstånd på 2.0 m. Hållängden 
var 9 m och diametern var 75 mm. Hålen laddades med pumpbar 
emulsion, densitet 1.13, och avladdades 0.8 m. Berget var en 
finkornig granit. överytan renblåstes för sprickkartering. 
Pallkanten målades och indelades i ett rutnät 2x2 m för senare 
identifiering av berget. Alla salvor höghastighetsfotografera
des med 2-3 kameror (HYCAM; 1000 bilder/sek och LOCAM; 500 
bilder/sek). Detonationshastighetsmätningar utfördes för samt
liga salvor med hjälp av fiberoptik . Man gjorde 18 st försöks
serier, först enradssprängning (5 -hålsrad) och sedan med tre 
rader per serie. Vid försöken mättes dessutom: 

- vibrationsnivån 
- kastlängd 
- frontens hastighet 
- berghögens profil 
- pallkantens profil 
- fragmenteringen 

Allt material siktades efteråt. En grävskopa lastade berget på 
en 25 cm harpa. Därifrån genom ytterligare en harpa och sedan 
via band till en vibrationssikt på 75 mm. Totalt indelades 
berget i 8 fraktioner. Man hade problem med siktningen ty av
långa bitar gick igenom harpan och sikten blev ofta full med 



© 1989, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1989

192 

material. Dessutom var det mycket besvärligt att få med finfraktionen med grävskopslastning. 

Några resultat: 

- längre kastlängd med kortare intervaller 
utdragen berghög " " " 

- kompakt 11 
" längre " 

- inga tydliga förbättringar av fragmenteringen observerades 
ICI kapslarna började testas redan 1986 i Skottland. Det har tillverkats ytterligare 10 000 st nu som kommer att provas runt om i världen för att sedan vara kommersiellt tillgängliga efter 1989. De initieras via en tändkabelslinga av en signal med en exakt frekvens. Kapslarna är kopplade via spolar till tändkabelslingan. Dessa spolar omvandlar signalen och kodningen skickas iväg till kapseln. Den första delen av pulsen laddar upp en kondensator medan den senare delen av pulserna kalibre rar kapseln samt låser fast den i förväg inprogrammerade intervalltiden. När allt detta är klart får kapslarna en startsignal och tidsklockorna startar. Tändkabelslingan har nu ingen funktion längre. Kapslarna har vid tillverkningen serienummer mellan 0-255. På sprängplatsen kan sedan intervalltiden ställas in. Om man tex väljer ett intervall på 5 ms på kapsel med 5 som serienummer får man en intervalltid på 25 ms. 

Prov har även gjorts i Broken Hill med de elektroniska kapslar na för att studera vibrationer. Utseendet på signalerna var mycket lika vid olika laddningskoncentrationer dock varierade amplituden på signalen mycket. Inspänningsgraden hade en mycket stor betydelse för vibrationsnivån. En slutsats av de vibra tionsmätningar som utförts av ICI är att vibrationsnivån kan reduceras mer än femfaldigt med de elektroniska kapslarna. 
ICI påpekar också de problem som gruvor har med detonations avbrott i salvor. Dessa problem har gruvorna velat förklara med felaktigheter i sprängämnet eller på tändare eller tändsyste met . Emellertid har man nu sett att problemen beror på att närliggande hål skadar varandra. Dessa skador kan reduceras genom att använda ett svagare sprängämne, i detta fall reducerar man ANFO med polystyren (50 -50 ), med bibehållen fragmentering. För att undvika skador mellan närliggande hål skall man ha korta intervalltider . ICI anger tider mindre än 3 ms/meter hålavstånd. Detta går endast att åstadkomma med hjälp av elektroniska kapslar. Kapslarna har alltså en mycket stor potential för att åstadkomma ett förbättrat sprängningsresultat. 
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Intryck från EXPLO 88 

Konferensen anordnades av AUSIMM, dvs Australasian Institute of 
Mining and Metallurgy, och ICI. Konferensen hade samlat gruv
folk och forskare och gav en bra inblick i nuvarande sprängut
veckling och dess betydelse för gruvornas ekonomi. Konferensen 
var den första i sitt slag i Australien men pga det stora 
intresset och deltagarantalet, ca 150, återkommer denna tro
ligtvis något annat år. Första dagen koncentrerades kring 
sprängämnenas egenskaper och den andra dagen var huvudämnet 
sprängteknik. 

Totalt presenterades 21 st föredrag, se innehållsförteckning av 
konferenskompendium bilaga 1. Nedan följer kommentarer till de 
mest intressanta föredragen. 

D J Facey, ICI - Explosives in Mininq 

Artikeln ger en översikt av utvecklingen av sprängämnen, den 
visar användningen fördelad på länder, respektive typ av an
vändning samt föreslår troliga utvecklingsvägar: datordesign av 
sprängning, maximalt utnyttjande av energi, betydelsen av 
geologin, noggrann initiering och skadekontroll. 

Ian A Neill och Allstair C Torrance, BHP Research Lab. - The 
influence of primer size on explosive performance 

Betydelsen av storlek på primer för grova hål och några olika 
sprängämnen undersöks. Resultaten visar att ANF0 i 187 mm 
borrhål kan initieras av 150 g primers. I emulsioner och vat
tengelsprängämnen rekommenderas minst 400 g primers. Effekten 
av form har ej undersökts, se nästa artikel. 

David L Kennedy, ICI - The initiation of primers by detonatinq 
cord 

Artikeln är en av de intressantaste från konferensen. Resultat 
från datorberäkningar och laboratorieförsök visar mycket god 
samstämmighet. Arbetet har lett till att primers med ny form 
snart introduceras av ICI. Författaren började 1983 arbeta med 
ett hydrodynamiskt finita elementprogram (Dyna 2D) och arbetet 
börjar nu ge praktiska resultat. Det krävs stor uthållighet att 
tränga in i användningen av komplicerade koder. 

Robert M Sheahan och Alan Minchinton, ICI - Non-ldeal explosive 
performance prediction usinq the CPEX model 

Även denna artikel visar på samstämmighet mellan modeller och 
verkliga resultat. Efter diskussioner med författarna Kennedy 
och Sheahan drar vi slutsatsen att man inom några år kommer att 
kunna, i grova drag, skräddarsy sprängämnen för varje kunds 
behov. "First principal" modeller som inkorporerar både spräng
ämnets och geologins egenskaper dröjer dock länge än. 
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M Wilson och Nevill T Moxon, BHP Research Lab. - The development of a low shock energy ammonium nitrate based explosive 

Detta arbete utfördes vid BHP's Central Research Laboratories för stora dagbrott inom företaget. Artikeln visar på en mycket systematisk undersökning av inblandning av polystyren, sågspån, vete och en rad andra produkter för att minska sprängstyrkan i mjukt berg. Undersökningen innehöll blandningsförsök i laboratorium och i fullstor skala, segregationsförsök under laddning samt sprängningsförsök i halv - och full skala . Man kanske inte behöver göra proven så dyra och omfattande som i denna artikel men systematiken är föredömlig . Försöken visar exempelvis att vid blandning av polestyren och ANFO påverkas resultatet av ordningsföljd för tillförsel av ingående komponenter, viskosi tet på olja och sättet att blanda. Ett annat spörsmål är om användare av sprängmedel skall syssla med denna typ av FoU . 
J H Heilig och C K McKenzie, Australian Blastinq Consultants -Delay variability - the measurement analysis and implication on rock blasting 

Detta är en studie av spridning inom tidsfördröjningar hos tändare. Distribution av spridningen kan ha stor betydelse, särskilt vid förspräckning och skonsam sprängning . Bestämning av sådana distributioner skall göras mot nominellt angiven tid , ej inom den tillverkningssat s man undersöker . Kanske bör sådana undersökningar göras på de produkter vi använder i Sverige . 
Andrew Scott och Alan Cameron, JKMRC - The field evaluation of explosives performance 

Artikeln visar på ett ambitiöst genomfört konkurrensprov i ett dagbrott. Man kan göra mycket enkla undersökningar tex okulär besiktning och kontroll av densitet . 

Rabbin D Evans, MIM - Current drilling and blasting practi ce in the 1100 Orebody - Mount Isa 

Art ikeln vis ar bl a trenden i använda håldiametrar över en tioårsperiod . ITH -borrmaskiner, diameter 11 5- 140 mm, utnyttjas nu för 66% av produktionen . 200 mm hål används ej längre . Ett i ntressant sätt att beräkna borrplaner beskrivs. Planeringsing enjören har i datorn tillgång till rumsdes ign, korrigeringar med hänsyn till haltgränser och en programdel som på display i färg visar fördelningen av beräknade sprängämnesmängder. Man arbetar även med att digitalisera information om geologiska strukturer för användning vid borrnings- och sprängningsplanering. 
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T N Little och F van Rooyen, W;A.S.M - The current state of the 
art of grade control blasting in the eastern goldfields 

Artikeln ger en översikt av sprängningsmetoder med mycket små 
salvor i guldbrytning i dagbrott. 
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T Beattle och John Grant, ICI - The effect of inter-hole timing 
on heave 

Denna artikel utgör en del av ett större försök med elektronis
ka sprängkapslar som genomfördes tillsammans med CSIRO. Bilder 
från höghastighetsfilmer som visades under föredraget visade 
att då fördröjningen mellan hål i en rad är för stor börjar 
fronten röra sig framför hål som ännu ej detonerat. Därmed 
minskas effekten av sådana hål. Med korta tidsavstånd mellan 
hål i raden (0-10 ms) och mellan rader erhålls mera energi för 
kast. Artikeln och övrig muntlig information vi fått bör 
studeras ingående för fälttester med elektroniska sprängkapslar 
i Sverige. 

R W Mclellan och G G Paine, Kidston Gold Mine, ICI - The 
evolution of blasting practice at the Kidston gold mine 

Detta är ännu en intressant artikel som beskriver hur man under 
en treårsperiod lyckades lösa stora problem med skut i ett dag 
brott. Författarna konstaterar i slutet av artikeln att denna 
tid kunde ha reducerats om man tidigt tillsatt en kvalificerad 
person för mätningar och analys samt att man borde ha ägnat 
mindre kraft åt sprängningskostnader i början av gruvdriften 
till dess man etablerat passande kriterier för design av borr
ning och sprängning. 

C VB Cunningham, AECI - The use of wireline logging to control 
blasting 

Författaren redogör för metoder och utrustning i dagbrottet 
Rietspruit i Sydafrika. Största vinsten erhölls genom att göra 
det möjligt att beräkna stora avvikelser i hålvolym i det mjuka 
berg man borrar i och därmed förbättra planering av spräng
ningen. 

Alison Ord, CSIRO - Real-time image analysis of size and shape 
distribution of rock fragments 

En intressant artikel som visar på möjligheterna att analysera 
bergstycken 11 0n line" för senare processer. Gruppen arbetar 
även med analys av bilder från sprängning och söker f n finan 
siering av utveckling av sådana metoder. 
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Slutsatser 

Australien ligger långt framme vad gäller praktisk gruvteknik och FoU inom området. Landet upplever dessutom nu en guldboom utan like med en nyöppnad gruva per vecka. 

AMIRA, (ung. Australiens BeFo), satsar nu 25 MSEK under en treårsperiod till FoU för att höja produktiviteten i gruvorna. Detta skall främst ske genom förbättrad -funktion vid sprängningen. 

Det är viktigt att Sverige fortsätter att kontinuerligt bevaka vad som händer i världen inom gruvteknikområdet, ty utvecklingen går snabbt i våra konkurrentländer. 
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FOCUS: EXPLOSIVES PERFORMANCE 
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