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HANTERING AV PRO □ LEM FÖRORSAKADE AV SMÄLLB[RG VID 
DRiVNING AV TRANSPORTNIVA I LKAB:S GRUVA I MALMBERGET 

Kennet Persson, Vitåforsbyggarna, Malmberget 

Vid drivningen av den nya huvudnivån på 815 m avv 
i LKAB:s gruva i Malmberget har framdriften störts 
kraftigt på grund av smällberg. 

Här redogörs för problemen och de åtgärder som vid
tagits av entreprenören, Vitåforsbyggarna, för att 
komma tillrätta med dem. Bland annat har avlastnings 
sprängningar använts. 
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Våren 1985 fick konsortiet Vitåforsbyggarna, SKANSKA AB 
o c h S I AB , u p p·d r a ge t a t t b y g g a de n n y a h u v u d n i v å n , M 8 5 , 
på 815 m avv i LKAB:s gruva i Malmberget. Projek~et om
fattar 12,3 k~ ort med areor mellan 20 och · 120 m medel~ 
R~ean är 41 m . 5 km stigort med a 2eor på 7,1 och 9,0 m 
för Alimak drivna stigar och 4,7 m för fullortsborrade 
stigar. 

För att påskynda färdigställandet kommer resterande 
stigar ca l 500 matt fullortsborras. 
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Fig l. Nya huvudtransportnivån M 85 på 815 m avv 
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Projektet omfattar oc kså bland annat två krossanläggningar verkstads- och serviceutrymme samt förlängning av två skipschakt från+ 712 n~d till+ 930 m avv. Total bergvolym är 600 000 tfm . 

Arbetena påbörjades i augusti 1985 och beräknas vara klara till årss~iftet 89 - 90. Hitt i lls i januari 1989 har 480 000 tfm tagits ut. 

I den geologiska rapporten som bifogades förfrågningsunderlaget angavs att smällberg eventuellt kunde före komma i ett . begränsat angivet område. Det har dock visat sig att smällberg uppträder mer eller mindre i nästan hela drivningsområdet. 

Smällberg innebär att skivformiga stycken varierande i storlek från små flisor till kvadratmeterstora flak spjälkas loss från tak och väggar. Nedfallen föregås ofta av ljudeffekter med styrka från svaga knäppningar till ortsalva. Resultatet blir att kyrkor med upp till 4 m djup bildas i taket. 

Fig 2 •-- lin 
Verklig profil i förhållande till teoretisk 
efter nedfall förorsakat av smällberg 

Smällberget beror på att de höga bergspänningarna till följd av djupet ca 600 m och inbyggda tektoniska spänningar omlagras kring ett utrymme som sprängs ut i berget. 

Smällberget är intensivast i områden med bergarter med hög tryckhållfasthet och få sprickor. I Malmberget består gråberget i vilken huvudnivån är belägen framför allt av röda och grå leptiter och övergångsformer där emellan. Det är den röda leptiten som har högst enaxiel tryckhållfasthet, 178 MPa, och det är också i den som det intensivaste smällberget finns. 
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Problemen uppträdde från första salvan och har innebu
rit att förstärkningsinsatsen har måst ökas betydligt 
över den nivå som var förutsatt i handlingarna. Bestäl
laren, LKAB, hade som permanentförstärkning föreskrivit 
l påslag sprutbetong 3 cm och systembultning med cement
ingjutna kamjärnsbult c/c 1,7 m. Smällberget har inne
burit att den permanenta förstärkningen har måst dras 
ända fram till gaveln. Mängden sprutbetong har nästan 
tredubblats jämfört med de ursprungliga planerna. 
Främst beroende på att 2 påslag i stället för l spru 
tas samt att i partier med särskilt intensivt smällberg 
ända upp till 6 påslag måste sprutas innan full täck
ning nås eftersom betongen faller ned tillsammans med 
de bergskivor som lossnar från taket. Vid några relativt 
få tillfällen har även gaveln måst sprutas för att man 
skall kunna borra och ladda. 

Försök har också gjorts med fiberarmerad sprutbetong 
ca 12 000 kg stålfiber har använts. Resultatet har dock 
inte varit positivt. Ingen skillnad har kunnat konsta
teras i stabiliteten mellan område som är sprutade med 
fiber resp. utan. Problemet är att få full täckning med 
härdad sprutbetong, när det uppnåtts upphör oftast ned
fallen. All sprutning i orterna är utförd med 0åtsprut 
ningsmetoden och betongen blandas i egen betongstation. 

Efter sprutningen bultas ända fram till gaveln. 
Ett Tamrock Robolt bultningsaggregat används. 

Salvcykeln blir vid A = 60 m2 Borrning 

Laddning 

Vädring 

Utlastning 

Maskinskrotning 

Betongsprutning 

Bultning 

Rensning gavel 

Manuell skrotning 

Utsättning 

3,5 h 

l, 5 h 

0,5 h 

3,0 h 

l , 5 h 

8,0 h 

4,0 h 

2,0 h 

l, 0 h 

0,5 h 

25,5 h 

Under de första två åren fanns flera alternativa gavlar 
att arbeta vid vilket gjorde att den långa salvcykeln 
kunde kompenseras vilket gjorde att det planerade berg
uttaget uppnåddes. Den långsamma framdriften i huvud
orten till följd av de omfattande förstärkningarna inne
bar dock att något måste göras för att öka drivnings
hastigheten. 
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Efter ·att ha passerat ett särskilt be s värligt parti där vi tvingades driva takort och pall för att nå upp och förstärka beslöt vi att starta med avlastningssprängningar. 

Förutsättningen var att vi kunde använda befintlig ut rustning för borrningen vilket begränsade hållängden till 4,5 m och diametern till 45 mm. Teorin bakom avlastningssprängning är att man skall skapa en "mjuk" zon utanför ortprofilen så att spänningarna avlänkas. 

I samband med att vi startade med avlastningssprängningarna inledde BEFO ett forskningsprojekt om smällberg med folk från bl a Boliden, LKAB och Vitåfors
byggarna. Målet var att lära sig mer om smällberg och att genom mätningar verifiera att avlastningssprängningarna fungerar. 

Försöket inleddes med att vi borrade 12 st hål i höger anfang där problemen var störst. Redan efte r ett par 
salvor verkade intensiteten och nedfallen minska. An talet hål minskades då successivt ned för att se om problemen skulle öka igen. Vi fann ganska snart att smällberget vandrade över till vänster sida. Vi beslöt därför att sätta 3 hål i vardera anfang vilket har vi sat sig vara det som fungerar bäst vid de förhållanden som råder i Malmberget . 

Fig 3. 
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Borrplan vid a~lastningssprängning i ort 
med arean 60 m 

Överberget minskade med 25 % i en mätsektion där avlastningssprängning gjordes i förhållande till en sektion utan avlastning som i övrigt bedömdes lika. De t är 
annars svårt att objektivt påvisa något r e sultat eft e r som intensiteten varierar kraftigt från salv a till salva. 
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De som arbetar i tunneln upplever dock att avlastningen 
gör nytta och vi har inte haft svårt smällberg där vi 
har avlastningssprängt. Så slutsatsen man kan dra är 
att intensiteten på smällberget minskar. 

Man kan dock ställa frågan om 3 kg på var sida om en 
tunnel salva kan skapa någon uppsprucken zon. Kanske 
är det så att laddningarna i stället påskyndar spän
ningsomlagringen genom att utlösa rörelser i befint
liga sprickor i berget. 

Vi rekommenderar alla som i sin verksamhet stöter på 
smällberg att försöka med avlastningssprängningar. 




