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HYDRAULISK UPPFORDRING AV BERG 

Karl-Åke Johansson, chef Gruvteknik, Boliden Mineral AB -
Engineering, Boliden 
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INLEDNING 

Boliden har för närvarande 15 gruvor i produktion i Sverige, varav 14 
är underjordsgruvor. Inom företaget pågår dessutom en intensiv ut
byggnad av nya och befintliga gruvor, vilket bland annat leder till att 
en stor andel av den framtida produktionen kommer att ske från allt 
större djup med följande större problem och kostnader för upptransport 
av malm och gråberg till dagen. 

Vi har därför under de senaste åren utrett olika lösningar på problemet 
att uppfordra berg från stora djup och i följande föredrag skall jag 
redogöra för vårt arbete med ett av alternativen, nämligen det att 
hydrauliskt J.l.Ppfordra berg (12.umpning), HUP. 
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ALLMÄNT 

System för uppfordring från stora djup är antingen behäftade med stora 
driftkostnader eller kräver en stor investering. Det är dessutom svårt 
och dyrt att bekräfta en tillräckligt stor malmbas på dessa stora djup för 
att kunna visa erforderliga livslängder för de stora investeringar som 
nya anläggningar medför. I de fall man inte kan säkerställa ett till 
räckligt underlag för beslut om en ny uppfordringsanläggning är man 
oftast hänvisad till att frakta berget med truckar till befintliga anlägg
ningar, vilket ger höga driftkostnader och innebär extra belastning på 
miljön. 

ALTERNATIVA UPPFORDRINGSLÖSNINGAR 

Lösningarna för att uppfordra berg vid en fördjupning av en befintlig 
schakt-gruva kan grovt uppdelas i två huvudgrupper, nämligen: 

Anläggningar med l.åg.a driftkostnader och .stor investering. 

Nytt schakt från dagen 
A vsänkt befintligt schakt 
Hydraulisk uppfordringsanläggning 

Anläggningar med höga driftkostnader och liten investering 

Nytt blindschakt till befintligt schakt 
Bandanläggning till befintligt schakt 
Dieseltruckning till befintligt schakt 
Eltrolley-truckning till befintligt schakt 

Om en tillräcklig malmbas och därmed tillräcklig livslängd kan säker
ställas för ett projekt kan kapitalkostnaden avskrivas under längre tid . 
En anläggning från den första gruppen blir att föredra på grund av 
dess lägre driftkostnader. 

Det slutliga valet av anläggningstyp bestäms av lönsamheten och 
teknikens säkerhet i de enskilda fallen och alla påverkande faktorer 
måste tas med. 
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Fördelen med ett helt nytt schakt från dagen är att man använder känd 
teknik samt att personal- och materialtransporterna också löses. Nack
delen är att ett schakt är svårt att placera och detta kan innebära längre 
transporter till kross. Vid varianten enbart berguppfordring faller 
naturligtvis fördelarna med person- och materialtransporter bort. 

Ett avsänkt befintligt schakt har det nya schaktets fördelar, men man 
får dras med delar av den gamla befintliga tekniken och i många fall 
får man långa transportsträckor från brytningen. 

Fördelen med hydraulisk uppfordring är att man får en kompakt, för
hållandevis lättplacerad anläggning som också möjliggör uppfordring 
av gruvvatten utan föregående avslamning. Nackdelen är att vi inte 
kan pumpa ner människor och material samt att anläggningen kräver 
stora öppna rum på stort djup. 

I fortsättningen av redovisningen kommer jag att ägna mig enbart åt 
alternativet med hydraulisk uppfordring. Det gäller ett projekterings
uppdrag för uppfordring från 900 m djup i Kristinebergsgruvan i 
Västerbotten. Uppdraget utfördes av Boliden Engineering med hjälp av 
Tekniska Högskolan i Luleå, Avdelningen för Vattenteknik. Hydraulisk 
uppfordring valdes efter att förstudier hade visat att det var den mest 
lönsamma metoden i detta fall. 

BAKGRUND 

Kristinebergsgruvan har en uppsluten malmbas ned till 1 000 m djup. 
Dessutom påvisades genom diamantborrning indikationer av ytter-
ligare malm, under 1 000 m djup och i ett närliggande område ned till 
åtminstone 1 500 m djup. Malmen bedöms ha goda halter av samma typ 
som nuvarande gruva. 

Malm och gråberg uppfordras för närvarande i ett schakt som har 
lägsta tömningsnivå på 690 m djup. Vid detta djup ligger schaktet långt 
från malmens tyngdpunkt p g a malmens lutning. Schaktanläggningen 
är gammal och har höga driftkostnader. Dessutom ökar transportkost
naden med tiden, eftersom malmen måste fraktas med truck allt längre 
sträckor från brytningen till tömningsplatsen. 

Produktionen som kommer att uppfordras i den planerade anlägg
ningen är 700 kton malm och 50 kton gråberg. Anläggningen skall 
dessutom tillåta kampanjkörning av malm och gråberg. Den finmalda 
malmslurryn kommer att innehålla upp till 60 % fast material och 
resten vatten. 
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HYDRAULISK UPPFORDRING, OLIKA PRINCIPLÖSNINGAR 

För projekteringen har pumpningsalternativen indelats efter berg
materialets kornstorlek i tre olika grupper som också ger olika tekniska 
och layoutmässiga lösningar av hela systemet: 

- Mycket finkornigt material med en kornstorlek under ca I mm . 
- Finkornigt material med en kornstorlek under ca 3 mm. 
- Grovkornigt material med en kornstorlek under ca 25 mm. 

0 

INGAENDE GODS 

< 1 mm < 3 mm < 25 mm 

BEHANDLING FÖRE PUMP 

MALNING 

Känd teknik 
Ett steg 

Låg verkningsgrad 
Komplext system 
Ej beprövad tekn 

Låg verkningsgrad 
Många enheter 
Dyrt underhåll 

SUPERFINKROSSNING 

PUMPTYP 

DEPLACEMENT 

Mer avvattning 
Två steg 

EJEKIDR 

Låg verkningsgrad 
Komplext system 
Ej beprövad tekn 

CENTRIFUGAL 

Låg verkningsgrad 
Många enheter 
Dyrt underhåll 

FINKROSSNING 

Ny teknik ?? 
Två - tre steg 

Låg verkningsgrad 
Komplext system 

Stor potential 

Helt olämplig teknik 
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I föregående tabell visas översiktligt hur kornstorleksfördelningen 
påverkar systemet kring och före pumpen. De olika alternativen för be
handling före kross innebär dessutom mycket stora skillnader vad avser 
investeringar i utrustningar och utrymmen. Kornstorleken påverkar 
anläggningens dimensionering på de flesta punkter som krossning, 
malning, pumpning, vattenförsörjning och pumpledning. 

Utgående framförallt från att pumpning av mycket finkorniga material 
är känd teknik och att verkningsgraderna vid grövre fraktioner är 
lägre, valdes metoden att pumpa mycket finkornigt material. Detta 
alternativ innebär malning under jord. 

SYSTEMSKISS HYDRAULISK UPPFORDRING 
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Materialet tippas från truck ner i en av två mottagningsfickor för 
malm eller gråberg och matas via en matare ner i en käftkross. 

Från krossen matas materialet ner på ett transportband där magnetiska 
metallföremål fångas upp av en magnet. 

Materialet transporteras vidare till ett mellanlager bestående av tre 
fickor med en sammanlagd kapacitet på 6 000 ton. Detta möjliggör att 
särskilja malm och gråbcrg. Från mellanlagret matas materialet ner på 
en vägförsedd transportör och vidare till kvarnen. 
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Från kvarnen pumpas materialet efter siktning upp till en pumptank. 
Pumptanken behövs för att ge erforderligt inloppstryck till högtrycks
pumpen. Från pumptanken rinner materialet ner till högtryckspumpen. 
Därifrån pumpas det direkt i ett steg upp till en mottagningstank vid 
anrikningsverket i dagen, 900 m högre upp. 

Det är fullt möjligt att välja både ett- eller tvåstegspumpning. I detta fall 
valdes ett steg p g a lägre investeringskostnader och en mera samlad 
anläggning. Enstegspumpning ger högre tryck, 165 bar, jämfört med 
83 bar vid tvåstegspumpning. 

Pumpledningen får en diameter av endast 150 mm. Den är dimen
sionerad för att ge tillräcklig flödeshastighet, 1,8 m/s, för att undvika 
sedimentation utan att orsaka onödig förslitning på ledningen . Ungefär 
hälften av vattentillförseln som behövs för att ge en pumpbar slurry 
kommer från gruvans tillrinning; resten tas ned från ovan jord. 
Användningen av gruvans vatten som pumpmedia bidrar avsevärt till 
projektets lönsamhet genom minskade pumpkostnader. 

GRUVLAYOUT 

En av fördelarna med ett uppfordringssystem som pumpning är att 
anläggningen kan placeras tämligen oberoende av omgivande faktorer 
med undantag för bergförhållanden i anläggningens närhet. Detta står 
i motsats till vad som gäller för exempelvis ett schakt där en placering 
måste väljas som är acceptabel från dagen ända ner till slutligt djup. 

Det största problemet med den valda lösningen är att anläggningen 
betingar stora utsprängda volymer (ca 20 000 fm3) inom ett relativt be
gränsat område. Detta kräver noggranna bergmekaniska bedömningar 
tillsammans med ett väl komponerat förstärkningsprogram . 

Ett annat krav vid anläggningens layout har varit att få en kompakt 
arbetsplats där operatörerna kan ha överblick över huvuddelen av de 
olika utrustningarna samt att man får korta gångvägar. För att minska 
byggnadstiden för anläggningen och för att minimera trucktransport
erna valdes en lösning där de flesta utrymmena ligger på samma nivå. 
Anläggningen placeras i malmens liggvägg i anslutning till huvud
rampen på ca 880 - 900 m djup. 
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BEBGJJTRYMMEN FÖR MALMLAGER EFTER KROSS 

~~,------40m-----~• 

MALMLAGER 

BERG ANLÄGGNINGEN 

Förutsättoioi:ar 

Geologi 

Anläggningen kommer att ligga i malmens 
sericitkvartsit med en tryckhållfasthet av ca 

liggvägg på ca 
65 ± 25 MPa. 

900 m djup 

Strukturer 

Huvuddelen av alla strukturer och skölar är orienterade parallellt 
malmen. Andra spricksystem tvärar skiffrigheten och är nästan 
kala. Informationen grundar sig på ett fåtal diamantborrhål. RQD = 
70%. 

med 
verti-
60 
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Belastnin1:ssituation 

Initialspänningsfältet 
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Bergspänningarnas storlek på 900 m djup har uppskattats med hjälp av 
"Fennoscandian Rockstress Data Base". 

Bedömning av huvudspänningsriktning har grundats på observationer 
av bergtrycksskador i ett fullborrat ventilationsschakt. Uppsprickning 
av schaktet sker vinkelrätt malmens strykning, vilket tyder på att maxi 
mala spänningen troligtvis är riktad horisontellt längs malmens stryk
ning. 

Detta ger följande spänningsfält: 

- vinkelrätt malmens strykning, ca 25-30 MPa 
- längs malmens strykning, ca 40-50 MPa 
- vertikalt, ca 25 MPa 

En tillbakaräkning av det skadade ventilationsschaktet på 760 m avv 
visar att antagandet är godtagbart. De teoretiska elastiska spänningarna 
i randen på schaktet blir ca 80 - 100 MPa att jämföras med bergartens 
hållfasthet på ca 65 - 75 MPa. 

Belastningar på anläggning samband med drivning 

Kring HOP-anläggningens orter, silos och rum, kommer de elastiskt 
beräknade belastningarna att vara ca 80 - 100 MPa, d v s större än 
bergartens genomsnittliga tryckhållfasthet. Bergmassans tryck
hållfasthet uppskattas till ca en tredjedel av bergartens hållfasthet. 

De kritiska delarna av HOP-anläggningen är kvarnhallen och malm-
1 agret. 

Kvarnhallens storlek är ganska betydande, ca 46 x 11 x 12 (L x B x H). 
Även det rum som skapas vid brytning av malmfickorna blir högt och 
långt, 40 x 8 x 22 (L x B x H). Speciellt pelarna mellan trattarna kommer 
att utsättas för höga belastningar. 

Utbrytning av malmen medför att de horisontella spänningarna vinkel
rätt malmen i höjd med anläggningen först ökar och sedan minskar 
efter passagen av brytningen. För att minska denna variation av 
spänningsfältet läggs anläggningen i minst 50 m avstånd från malmen. 



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

Bergteknik (BK-Dagen) 1989

212 

Förstärk nio i: 

Utformning 

De höga belastningarna i förhållande till bergmassans hållfasthet leder 
till behov av omfattande bergförstärkning. Förstärkningsbehovet upp
skattades med hjälp av Bartons Q-system . Förstärkningen kommer att 
anpassas till de påträffade förhållandena under drivningen genom 
systematiska bergmekaniska observationer. Kvarnhallens förstärkning 
kan nämnas här som exempel på bergförstärkningens omfattning. 

Kvarnhall 

Som driftförstärkning föreslås systematisk bultning med 4 m länga 
cementingjutna kamjärnsbultar, diameter = 20 mm, med ett avstånd på 
1,5 m mellan bultarna och 1,5 m avstånd mellan raderna. 

Som permanentförstärkning föreslås att kvarnhallen kompletterings
bultas vid behov med samma bult som ovan samt att fiberarmerad sprut
betong sprutas på väggar och tak, ca 10 cm. 

Ytor som utsätts för nötning och stötar genom malmen i t ex malmlagret 
och krossverket bultas med 4 m långa cementingjutna stållinor istället 
för kamstålsbultar. Ytförstärkning består av 10 cm fiberarmerad sprut
betong. 

Beci:mekapjskt band I in i: s pc o i:ca m 

Efter beslut om genomförande av projektet kommer en mera detaljerad 
bergmekanisk undersökning att genomföras för att få en säkrare 
prognos över belastnings- och bergförhållandena. I denna bör ingå en 
noggrannare undersökning av geologin och det regionala spännings
fältet. Uti från detta utförs en modellstudie av anläggningen. Under 
drivningen kommer bergmekaniska mätningar och observationer att 
utföras för att kontrollera och anpassa dimensioneringen av berg
förstärkningen. 

DAGSLÄGET 

I Kristinebergsgruvan pågår drivningen av huvudrampen nedåt med 
god fart och den befinner sig för närvarande strax under 850 m djup. 
Inom projektet pågår dels en förnyad genomgång av några av de 
alternativa metoderna med hänsyn tagen till de kunskaper vi upp
arbetat under projektets gång, dels ett arbete med att bekräfta de 
ingående förutsättningarna vad avser malmbas och produktions
nivåer. 
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SLUTSATSER 

Att uppfordra berg med pumpning från stora djup är en fullt möjlig 
teknik, men för att visa lönsamhet måste man göra en kalkyl i varje 
enskilt fall. Anläggningen ger låga driftkostnader men kräver för
hållandevis stora investeringar samt stora bergrum. 
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En anläggning för hydraulisk uppfordring enligt beskrivet koncept är 
en mycket komplex installation vars hela omfattning inte kan beskrivas 
i en kortfattad rapport. Pumpning innebär omfattande driftmässiga 
förändringar av både gruva och anrikningsverk, vilket också kommer 
att påverka driftorganisationen. 

Kostnaderna för en ny kvarn behöver i detta fall inte helt belasta 
kalkylen eftersom den ändå behövs för att förbättra anriknings
process en. 

Under projektets gång har många oväntade frågeställningar fram 
kommit. T ex hur tömmer man en nästan vertikal ledning med slitande 
material och 165 bars tryck? 

Själva utförandet av anläggningen kommer också att vara krävande, 
bland annat kommer bergarbetena att kräva samordning med bygg
nadsarbetena. Lämpligen kan berg- och byggnadsarbeten utföras av en 
och samma entreprenör med kompetens inom bägge områdena. 




