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björkdalsgruvan.  
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Sammanfattning 
I björkdalsgruvan bryts malm genom skivras och en del i denna process innefattar tunneldrivning för 

att nå fram till malmen och möjliggöra vidare losshållning. För att försäkra om ökad säkerhet vid 

arbete, få fina konturer i orten och minska skador i kringliggande berg används en metod av skonsam 

spränging i konturen som kallas strängladdning. Det förekommer tveksamheter i resultaten i form av 

kvarstående berg i konturen. Då det saknas fasta riktlinjer kring hur laddning bör utföras varierar 

utförande mellan operatörer och skiftlag och därefter också resultaten. Orsakerna till dessa 

varierande resultat kan vara många, geologin där orten drivs, borrningens utförande, tändföljden, 

mängden sprängämne och givetvis laddarens utförande av själva laddningen. Genom att ladda ett 

antal ortsalvor med tre olika metoder och dokumentera utfallet av dessa ska detta arbete ge gruvans 

personal nya fasta riktlinjer hur laddningen bör utföras för ett bra resultat. Efter utförd laddning 

dokumenteras vilken metod som använts, mängden sprängämne och eventuella avvikelser. Efter 

skjutning dokumenteras den slutliga konturen med fotografering och bedöms. Antalet hål som stått 

kvar i salvor har halverats från 2,2 hål per salva till 1 hål per salva. Antalet synliga brännpipor har ökat 

med 47% från 1,7 per salva till 2,5. Sprängämnesförbrukningen har minskats med 8-14% beroende på 

salvornas djup vilket innebär besparingar på upp till en halv miljon kronor årligen. 

Abstract 
In Björkdalsgruvan the main underground driving method is sub-level caving and a part of this driving 

method include drifting to get access to the ore and make the sub-level caving possible. To ensure 

complete safety, a good profile of the drift and to minimalize damage in the surrounding rock there is 

a method of blasting profiles called stringcharging. There is some hesitancy surrounding the results of 

the drifting considering of remaining rock in the profile. There are no definite guidelines about how 

the charging should be executed which leads to the different execution between the shift teams with 

different results as a consequence. The reasons for these varying results can be many, shifting 

geology, the drilling, the firing sequence, the amount of explosives and of course the execution of the 

actual charging. By charging and blasting a number of drifts using three different methods and 

analyzing the outcome of these should this work help the mine's staff to new guidelines in how the 

charge should be performed for a good result. After charging, method used is written down as well 

as the amount of explosives and any deviations. After blasting final contour is photographed and 

assessed. The number of holes that has been left in the profile has been halved from 2.2 holes per 

advance to one hole per advance. The number of visible half holes in the profile has increased by 

47% from 1.7 to 2.5 per advance. 
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1 Ordlista 
 

Brännpipa-  del av hål som syns efter sprängning i konturen. 

Primer -  En pentylbaserad patronerad förstärkningsladdning som används för att intiera detonation 

Cord – En detonerande stubin som används vid upptändning av ortsalvor, pentylbaserad med 5g 

laddning/m. 

Överladdning – för mycket sprängämne används vilket riskerar orsaka rivna strängar eller onödig 

skadezon. Överladdning kan även innebära för kort avladdning vilket leder till att emulsion under gasning 

sväller ut ur hålen och hamnar på marken. 

Ort – tunnel 

Borrjdup/salvdjup – hur djupa borrhålen i orten borras, djup anges i fot enligt benämningar från 
borriggtillverkare. Undersökta salvdjup uppgår till 14 och 16 fot vilket motsvarar 4,27 och 4,88 meter. 

Skadezon – sprickbildning i berg radiellt ut från det detonerande hålet. 

Crosscut - ort tvärs genom malmkropparna i Nord-sydlig riktning som malmorterna sedan drivs ut från i öst-
västlig riktning. 

Sprickzon – zon i berget med stor sprickbildning 

Borrigg – Maskinen med borraggregat som borrar hålen till ortsalvan. 

Slag – en naturlig spricka i berget 

Öga – kvarstående berg ut mot den skjutna gaveln där berget längre in sprängts loss. 

Överberg – Berg som ligger utanför tänkta tunnelarea. 

Styckefall – Storleken på det losshållna berget 

Specifik laddning – Sprängämnesåtgång i kg per m
3 
sprängt berg 

Laddningkoncentration – emulsionsåtgång i kg per meter borrhål 

Emulsion – En sprängämnestyp där beståndsdelarna emulgerats i vatten 

Skrotning – efterbehandling av ort där löst sittande berg knackas ner 

Anfang – Konturen där vägg övergår till tak 
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2 Bakgrund 
Med avsaknad av en konkret fastställd ladd- och tändplan ser laddningen i dagsläget väldigt olika ut 

beroende på operatör och skiftlag. Detta leder till tveksamheter i resultaten och diskussioner kring 

dåligt resultat i form av dålig brytning framför allt i tak, anfang och väggar. Detta i form av 

kvarstående hela hål och ögon.Vad som avgör huruvida en salva lyckas eller inte kan bero på flertalet 

parametrar, för kort intervall mellan tändkapslarna kan leda till att berget inte får tillräcklig tid att 

lossna innan nästa rad detonerar och därför lämnar kvar berg. Är tändarintervallen istället för gles 

kan hårt laddade håls detonation slå sönder och tillåta berg från rader längre ut mot väggen att rasa 

ut, med en riven sträng och en icke komplett detonation som följd. En liknande effekt kan ses vid 

överladdning av stross och hjälparhål, strängarna i konturhålen rivs av och tillåts ej detonera hela 

vägen från botten och ut till hålstart. Även för löst laddade hål kan ge misslyckad sprängning då 

sprängämnet helt enkelt inte har tillräcklig energi vid detonation för att losshålla allt det inspända 

berget. Ett antal faktorer som är svåra att påverka vid sprängning kan också vara geologin där orten 

drivs, sprickzoner, slag och bergarters egenskaper är parametrar av sådana slag att de oftast är svåra 

att förutse innan färdig sprängning. Hur väl borrningen är genomförd är också en felkälla där 

hopborrning av hål eller för stora avstånd mellan hålbottnar kan ge stora skillnader i kvarstående 

berg och detonationsförlopp.  

2.1 Syfte 
EPC-groupe vill tillsammans med Björkdalsgruvan AB ha en noggrann och väl uppföljd undersökning 

kring ett antal olika metoderna med dokumentation om vad de ger för resultat och framför allt vilken 

metod som fungerar bäst. 

2.2 Mål 
Fastställa en standard för hur laddning bör utföras för bästa resultat samt öka medvetenheten om 

överladdning och spillhantering. 

 

3 Underjordbrytningen i Björkdalsgruvan 

3.1 Geologi 
Björkdalsgruvan är en guldgruva i västerbotten strax utanför Skellefteå som ägs av det kanadensiska 

bolaget Mandalay resources. Guldet återfinns i ren form i och kring kvartdfyllda sprickor i 

granodiorit. Guldet utvinns både i dagbrott och underjord. Dagbrottet har en årlig produktion på 

650 000 ton malm och 2 000 000 ton gråberg och underjordsgruvan producerar ungefär 500 000 ton 

malm. Björkdalsgruvans malm innehåller låga halter arsenik, svavel och andra tungmetaller vilket gör 

den till en ren gruva med låga utsläpp. 
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3.2 Skivrasbrytning 
Malmbrytningen under jord i Björkdalsgruvan sker genom ortdrivning och skivpallsbrytning som visas 

i figur 1. Orterna som drivs i malmzonerna är fem meter höga och 3,7 meter breda, dessa drivs i 

flertalet olika nivåer från 165 m ner till 345 m. Det vertikala avståndet mellan orterna uppgår till 20 

meter och längs malmen i denna zon bryts berget med skivpallar enligt bild 1. 

 

Figur 1. Skivrasbrytning i genomskärning. 

3.3 Ortdrivning 

3.3.1 Ortdrivningen i teori 

Innan sprängning sitter berget fast inspänt, det första som bör ske i sprängningförloppet är därför att 

skapa en öppning som ger resten av berget en fri yta att skjutas mot och ett expansionsutrymme för 

berget. Genom en tändarsättning som startar i centrum av orten  och i intervall detonerar utåt mot 

konturen ökas hålrummet succesivt och gör det lättare för berget att drivas ut. Den vanligaste 

öppningstypen är en så kallas parallelhålskil där alla öppningshålen borras parallellt med varandra 

med ett eller flera grövre hål som ska ge det första berget expansionsutrymme. Då öppningshålen 

detonerat finns plats i centrum av orten för att tillåta resterande berg att sprängas loss i intervaller. 

Med öppningen fri är det strosshålen som detonerar och losshåller huvuddelen av bergmassan. 

Hålen som finns borrade mellan strosshålen och de yttersta konturhålen kallas hjälparhål och är 

försiktigt laddade för att minimera skadezonen kring den färdiga orten.  Då hjälparhålen detonerat så 

skjuts de tätborrade konturhålen med en försiktig laddning likt den i hjälparhålen för att minimera 

skadezon, ge en fin kontur och minska uttaget av överberg. Sist av allt i salvan detonerar sulhålen i 

botten, dessa är hårt laddade både för att försäkra sig om att inga taggar kvarstår i tunnelgolvet och 

för att skaka om salvan och underlätta utlastning. De olika håltypernas position och indelning visas i 

figur 2. 



7 
 

 

Figur 2. Skalenlig borrplan med indelning av olika håltyper från 5x3,7 m ort i björkdal. 

 

Vid överladdning av raderna nära konturen ökas skadezonen i kvarvarande berg, detta kommer leda 

till att säkerheten försämras pga rasrisk, skrotningsarbetet blir mer omfattnade liksom 

förstärkningsarbetet och överberg måste lastas ut. Vid en lägre laddningskoncentration minimeras 

skadezonen som visas i figur 3 och 4. 
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Figur 3. Exempel på skillnader i skadezon mellan olika laddningskoncentrationer. 

 

Figur 4. Exempel på hur försiktig sprängning kan användas för att minska skadezonen genom 

minskad laddningskoncentration närmare konturen. 

 

3.3.2 Ortdrivningen i björkdal 

Orterna i björkdal är av varierande storlek, ramporterna som löper mellan nivåerna och crosscut-

orterna som löper tvärs genom malmkropparna för att ge åtkomst till malmen via malmorterna. 

Malmorterna som löper från crosscut-orterna längs malmkropparna är de som senare kommer 

borras och skjutas som skivras. Dessa längsgående orter har en area på 18 m2 med 5 meters höjd och 

3,7 meters bredd och det är orter av denna storlek som kommer behandlas i arbetet. Vid salvor av 
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denna storlek används normalt en borrplan enligt figur 5, där öppningen är av parallellhålstyp och 

salvdjupet uppgår till 14 eller 16 fot beroende påvilken borrigg som använts. Från den ursprungliga 

borrplanen har ett extra hål lagts till och därigenom fanns möjlighet att minska 

laddningskoncentrationen i det intervallet. En normal gavel har efter färdig borrning mellan 62 och 

65 hål beroende på ortens riktning upp eller ner. En nedåtgående ort har extra hål ovanför sulan för 

att säkerställa gott resultat av tunnelsulan. Tre grovhål borras i centrum av öppningen och har en 

diameter av 102 mm, resterande hål borras med en borrkrona på 48 mm. Salvan borras mot en 

skrotad och utmätt gavel och laddas sedan. Sprängning sker nattetid och orten tillåts därefter 

ventilera ut spränggaser tills nästkommande förmiddagsskift påbörjar efterarbetet. Berget lastas ut 

av hjullastare och forslas sedan vidare till upplag med lastbilar. Löst sittande berg skrotas ner och 

sedan förstärks orten efter behov av bult och fiberarmerad sprutbetong. Därefter påbörjar cykeln 

igen genom ny utsättning i rätt riktning och borrning.  

 

Figur 5. Skalenligt borrplan för orter 3,7x5 m. Extrahålet rödmarkerat. 

3.3.3 Emulsionssprängämne 

Emulsionssprängämne är en typ av sprängämne som används i stor utsträckning vid civil sprängning 

och är ett vattenbeständigt, transport- och hanteringssäkert alternativ vid sprängning. Denna 

säkerhet kommer från dess kemiska egenskaper, emulsionsgelen som transporteras till laddplatserna 

är i sig inget sprängämne utan bara en matris som vid laddning ska känsliggöras. Väl vid laddplatsen 

pumpas matrisen och blandas med nitrit, vars uppgift är att känsliggöra matrisen genom att bilda 
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små gasbubblor vilket gör matrisen till ett aktiverat sprängämne.  Matrisen som används i detta 

projekt ärRS-100 från EPC-groupe. 

3.3.4 Tändning  

Nonel-sprängkapseln består av en aluminiumhylsa med en innesluten laddning som har till uppgift 

att initiera detonation. I hylsan finns ett fördröjningselement som fördröjjer tändningen i en viss 

förutbestämmd tid från det att den har antänts från nonelslangen. En genomskärning på 

sprängkapseln visas i figur 6. Fördröjningstiderna varierar från 25 ms (0,025 sek) till 6000 ms (6 sek). 

Vid ortdrivningen är det av stor vikt att det lossprängda berget intill grovhålen får tid till att bryta sig 

lös och falla ut från salvan innan nästa hål skall detonera. Bergmassan rör sig med en hastighet från 

40- 60 m/sek, så har man ett håldjup på 4 m tar det 60- 100 ms innan berget har lämnat grovhålet 

(Olofsson, 1999). Med en fördröjning på 100 ms skall det förhindra att man skjuter fast berg i 

grovhålet.  Mellan strosshålen , hjälparraden och konturraden har man en fördröjningstid av 500 ms 

mellan raderna för att förhindra bergmassan från att slungas ut och istället samlas i en hög för 

underlättning vid utlastning.

 

Figur 6. Nonel- sprängkapsel i genomskärning. 

Vid tunnelsalvor i björkdalsgruvan tänds nonel-slangarna med cord som har en laddning av 5 g/m. 

Nonel-slangarna delas in i fem buntar om 5-20 slangar i varje bunt, och knyts ihop. Corden knyts 

sedan runt slangbuntarna en efter en, viktigt är att corden mellan buntarna är sträckt då stötvågen 

annars riskerar att riva av nonel-slangar som ännu inte tänts upp. Båda ändarna av corden antänds 

med ett kopplingsblock utan fördröjning (0 ms) vilket antänder corden från två håll och försäkrar att 

alla buntar tänds upp. Hur kopplingsblocket kopplas på corden visas i figur 7. Kopplingsblocket 

skarvas till en förlängning av nonel-slangen och dras ut till en säker plats i gruvan där upptändingen 

sker med hjälp av en tänddosa. En laddad och kopplad salva visas i figur 8. 
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Figur 7. Ett momentant tändblock kopplad på cord.  

 

Figur 8. En buntad och kopplad ortsalva. 
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4 Metod 

4.1 Utförande 
Vid arbetets början bestämdes att tre olika laddplaner skulle utvärderas, detta genom att ladda tio 

salvor enligt varje metod och utvärdera resultaten huvudsakligen utifrån kvarstående berg  och 

huruvida synliga brännpipor finns kvar i konturen. Tillsammans med erfaren personal från EPC-

groupe fastställdes en referensmetod som stämmer överens med den laddplan som 

rekommenderats från EPC. Storleken på de orter som undersöks i arbetet är av den mindre sorten, 

3,7 meter bred och 5 meter hög med ett djup på 14 eller 16 fot beroende på vilken rigg som borrat. 

Utifrån testresultaten från referenssalvan bestämdes en andra metod där laddningen minskades 

genom tunnare strängar i hjälparhålen och två strosshål nära konturen blev ändrade till 

strängladdning. 

4.1.1 Dokumentation 

Dokumentation har skett både skriftligt och med foton innan utlastning. Avvikelser och troliga 

felkällor har noterats. 

4.1.2 Tester 

Tester som har genomförts är kontroll av laddningskoncentration i de strängladdade hålen samt 

vägning av utpumpad emulsion gentemot vad datorenheten visar i ladd fordonet. För att få fram 

värden på strängvikter laddas plaströr av 45 mm  med en sträng och sedan vägts, vikten av röret 

subtraheras och då fås ett värde på strängens vikt per meter. 

4.1.3 Laddning 

Vid laddning av en ortgavel så appliceras en tändare i en primer i botten och förs sedan in till 

hålbotten med laddslangen. I botten av hålet är det av stor vikt att borrhålets volym fylls ut av 

sprängämnet för optimal detonation, därefter fylls hålet med emulsionssprängämnet vilket kommer 

pressa slangen utåt mot gaveln. Laddningen av orter sker delvis mekaniserat där laddslangen matas 

in och ut med en hydrauldriven slangmatare eller manuellt där operatören matar in slangen för hand 

och låtar den pressas ut av den utpumpade emulsionen. Med hjälp av ett mekaniserade laddfordon 

fås en mer ergonomisk arbetsplats och en bättre kontroll på emulsionsförbrukningen. 

Tabell 1. Antal nonel-sprängkapslar som används till en salva av de olika fördröjningarna. 

Tändare (ms) Antal Tändare (ms) Antal 

100 1 1200 4 

200 1 1400 4 

300 1 1600 4 

400 1 1800 3 

500 1 2000 10 

600 1 2500 4 

700 1 3000 11 

800 1 3500 5 

900 2 4000 6 

1000 2 4500 2 

  Totalt 65 
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4.1.4 Strängladdning  

Vid ortdrivning eftersträvas en så liten skadezon som möjligt i kringliggande bergmassa. Därför 

laddas konturhålen och hjälparhålen med mindre mängd sprängämne än öppnings- och strosshålen. 

För att reglera denna mängd sprängämne används en metod som kallas strängladdning. Tändaren 

och primern förs in till hålbotten med laddslagen genom slangmataren, därefter finns 

förprogrammerade inställningar i slangmataren som sköter laddningen. Vid strängladdning läggs en 

bottenladdning och därefter drar slangdragaren slangen utåt med en programmerad hastighet vilket 

lämnar en sträng av sprängämne i hålet vilket illustreras i figur 9. Detta ger ett hål med mindre 

sprängämne, lägre laddningskoncentration och en minskad skadezon.  

 

Figur 9. Strängar av olika tjocklek samt fullt laddat strosshål. 

4.1.5 Laddtruck 

För laddningen av emulsionssprängmedlet så används en giamec 211 utrustad med eldriven 

laddutrustning som visas i figur 10.Laddtrucken transporterar emulsion, nitriten och vatten i separata 

tankar där emulsionstanken rymmer 1 m3. Då laddutrustningens hydraulik drivs med el så sitter en 

kabelvinda på truckens bakre del. Detta gör att maskinen endast transporteras med hjälp av 

dieselmotorn. I hytten finns en dator där inställningarna för pumpningen av emulsionen styrs. Det vill 

säga vilken hastighet och varvtal som pumpen måste ha för att pumpa ut rätt mängd emulsion och 

denna enhet loggar även emulsionsförbrukningen. På framdelen av fordonet finns en korg med 

manöverreglage där operatören kan styra korgen. 

 

Figur 10. Giamec 211 med monterad laddutrustning. 
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4.1.5.1 Laddplan 1 

Laddplanen är en rekommenderad metod från EPCgroupe. Denna första metod har som syfte att 
utgöra en referens att jämföra resultaten mot de andra metodernas. Utifrån skillnader i resultaten 
analyseras skillnader vid liknande bergförhållanden för att bilda en uppfattning om hur 
detonationsförloppet optimalt bör utformas. Vid strängladdningen i metod 1 laddas en tunnare 
sträng i konturhålen och en tjockare sträng i hjälparhålen. Öppningen avladdas på en meter vilket 
resulterar i en slutlig avladdning på 0,3 m efter färdig gasning. Strosshålen avladdas på 1,8 m vilket 
resulterar i en slutlig avladdning på 1,3 m. Hjälparhålen avladdas på 1 m och konturhålen avladdas 
inte alls, detta därför att strängen expanderar i diameter istället för längd. Skalenlig borrplan med 
färgkodade håltyper illustreras i figur 11. 

 

 

Figur 11. Laddplan metod 1 med färgkod. 
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4.1.5.2 Laddplan 2 

Denna laddplan har en lägre laddningskoncentration än metod 1 i syfte att avgöra huruvida  de övre 

14-hålen river strängar i närliggande kontur och hjälparhål. Den tunna strängen används här i både 

kontur- och hjälparhål, medan den tjocka strängen används i de övre 14-hålen. Avladdningen  är 

oförändrad från första metoden i alla hål förutom 14-hålen som nu avladdas på 1 m. Skalenlig 

borrplan med färgkodade håltyper illustreras i figur 12. 

 

 

Figur 12. Laddplan metod 2 med färgkod. 
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4.1.5.3 Laddplan 3 

Den tredje och sista metoden liknar metod 2. Skillnaderna ligger i att fler hål längre in i salvan 

strängladdas för att avgöra om hålen varit för hårt laddade som strosshål. I denna metod avladdas 

inga stränghål utan laddas ända ut till öppningen, detta för att försöka få ett finare styckefall trots 

lägre laddningskoncentration. Skalenlig borrplan med färgkodade håltyper illustreras i figur 13. 

 

Figur 13. Laddplan metod 3 med färgkod 

5 Resultat 
Resultaten beskrivs i underrubrikerna nedan, resultaten kommer anges dels som antal hål som stått 

kvar i salvan, vilken volym berg som stått kvar i gaveln och hur många brännpipor som syns till minst 

50% efter sprängning. Ett antal exempelbilder kommer visas från varje metod där den bästa och den 

sämsta salvan presenteras mer ingående.  

5.1 Metod 1 
Efter tio skjutna salvor med först metoden har totalt 22 hål stått kvar helt eller delvis i kontur och 

hjälparrad, detta ger ett snitt av 2,2 hål per skjuten salva. Antalet synliga brännpipor uppgår till 17 st 

och ger således ett medelvärde av 1,7 per salva. Kvarstående berg har i de flesta fall suttit mellan 14-

hålen, hjälpar- och konturraden. Ett bra respektive dåligt exempel från salvorna visas i figur 14 och 

15. Bifogat i bilaga finnes fotografier av samtliga skjutna salvor enligt metod 1 i figur 20 till figur 29 

under kapitel 9.1.1. 
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Tabell 2. Tabell över antal kvarstående hål, kvarstående berg i gavel och antal synliga brännpipor 

metod 1.

 

Figur 14. Ett exempel på en lyckad salva laddad enligt metod 1 i ort 210/925v4w. 

METOD 1 Hål kvar Kvar botten (m³) Synliga pipor stränghål (minst 50%) Kommentar

210/925w4w 2 4

305/1080w 2 Stora mängder vatten

265/1325w 2 1

265/1325e 2

285/1200w 3 1 Slagigt berg

285/1300w 1 2 Ett konturhål sjunkit ner nära hjälparraden

285/1300w 2 1 Sprickigt och slagigt berg

210/925e 1 4 Sprickigt berg

205/1080w 1 3

205/1080e 8 3 Folierat berg

Totalt 22 0 17
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Figur 15. Ett exempel på en sämre salva laddad enligt metod 1 i ort 205/1080e med kvarstående hål 

utritade. 

 

5.2 Metod 2 
Efter tio skjutna salvor med metod 2 har totalt 14 hål stått kvar helt eller delvis, även denna gång 

gäller detta bara kontur och hjälparhål. Medelvärdet sjunker således från 2,2 hål/salva i metod 1 till 

att nu endast uppgå till 1,4 hål/salva. På tio salvor syns med metod 2 24 st brännpipor, detta är en 

ökning på 7 brännpipor från första metoden och ger ett medeltal av 2,4 brännpipor/salva. 

Styckefallet i denna metod har blivit grövre än i metod 1. Ett bra respektive dåligt exempel från 

salvorna visas i figur 16 och 17. Bifogat i bilaga finnes fotografier av samtliga skjutna salvor enligt 

metod 2i figur 30 till figur 39 under kapitel 9.1.2. 

Tabell 3. Tabell över antal kvarstående hål, kvarstående berg i gavel och antal synliga brännpipor 

metod 2. 

 

METOD 2 Hål kvar Kvar botten Synliga pipor stränghål (minst 50%)

205/1080w 6

205/1080e Folierat berg

210/925 e1 4

245/1325 e 2 3

265 1325 w 1 Folierat berg

265 1325 e 2 5 Slagigt berg

325 422 e 3

210 1140 e 2 1 Slagigt och folierat berg

305 1080 w 6 Mycket vatten

265 1240 e 2 1 Bristfällig borrning

Totalt 14 0 24
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Figur 16. Ett exempel på en lyckad salva laddad enligt metod 2 i ort 205/1080w. 

Figur 17. Ett exempel på en sämre salva laddad enligt metod 2 i ort 205/1080e med kvarstående hål 

utritade 
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5.3 Metod 3 
I metod 3 har 10 hål stått kvar efter detonation, detta ger ett medelvärde av 1 hål/salva. 25 

brännpipor har synts tydligt på tio salvor. Styckefallet har blivit finare än i de salvor som skjutits i 

metod 2. Ett bra respektive dåligt exempel från salvorna visas i figur 18 och 19. Bifogat i bilaga finnes 

fotografier av samtliga skjutna salvor enligt metod 3 i figur 40 till figur 49 under kapitel 9.1.3. 

Tabell 4. Tabell över antal kvarstående hål, kvarstående berg i gavel och antal synliga brännpipor 

metod 3. 

 

Figur 18. Ett exempel på en lyckad salva laddad enligt metod 3 i ort 285/1300we. Ojämn kontur höger 

anfang orsakat pga avvikelse vid borrning 

METOD 3 Hål kvar Kvar botten Synliga pipor stränghål (minst 50%)

285 1300 we 7

285 1300 w 3 2 Slagigt berg

305 951 e 1 3 Folierat och sprickigt berg

245 1325 e 3 Bristfälligt borrning

265 1325 w 2 3 Slagigt berg, kortborrad

265 1270 w Ingen högersida pga strossning

285 1300 we 2

285 1300 w 2 4 Tändare ej detonerat

245 1325 e 0,3 1

265 1270 w 2 Stor stickning konturhål

Totalt 10 0,3 25
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Figur 19. Ett exempel på en sämre salva laddad enligt metod 3 i ort 285/1300w med kvarstående hål 

utritade 

 

Diagram 1. Grafisk presentation av resultaten. 

 

5.4 Emulsionsförbrukning 
Där mängd ej loggats saknas uppgift från laddare, där en röd markering finnes vid specifika 

laddningen förbises denna pga annorlunda ortarea. 
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Tabell 5. Emulsionsförbrukning metod 1.

 

Tabell 6. Emulsionsförbrukning metod 2.

 

Tabell 7. Emulsionsförbrukning metod 3. 

 

 

METOD 1 mängd emulsion (kg) djup (fot) Teoretisk volym (m³) Specifik laddning (kg/m³)

210/925w4w 390 16 88 4,42

305/1080w 307 14 77 3,98

265/1325w 295 14 77 3,83

265/1325e 302 14 77 3,92

285/1200w 287 14 77 3,72

285/1300w 1 295 14 77 3,83

285/1300w 2 299 14 77 3,88

210/925e 1 312 14 77 4,05

205/1080w 315 14 77 4,08

205/1080e Ej loggat Ej loggat

Genomsnitt 14 fot 301,5 3,91

METOD 2 Mängd emulsion (kg) djup (fot) Teoretisk volym (m³) Specifik laddning (kg/m³)

205/1080w 263,5 14 77 3,42

205/1080e 254,5 14 77 3,30

210/925 e1 279,9 14 77 3,63

245/1325 279 14 77 3,62

265 1325 w 294,6 14 77 3,82

265 1325 e 306 16 88 3,47

325 422 w 341 16 88 3,87

210 1140 e 387 16 88 4,39

305 1080 w 331 16 88 3,76

265 1240 e 281 14 77 3,64

Genomsnitt 14 fot 275,4 3,65

16 fot 326 3,70

METOD 3 mängd emulsion (kg) djup (fot) Teoretisk volym (m³)Specifik laddning (kg/m³)

285 1300 we 340 16 88 3,86

285 1300 w 334 16 88 3,79

305 951 e 330 16 88 3,74

245 1325 e 273,4 14 77 3,55

265 1270 w Ej loggat Ej loggat

265 1325 w 289,1 14 77 3,75

285 1300 we 288,2 14 77 3,74

285 1300 w 285,9 14 77 3,71

245 1325 e 260 14 77 3,37

265 1270 w 269 14 77 3,49

Genomsnitt 14 fot 277,6 3,66

16 fot 334,7 3,80
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Tabell 8. Emulsionskostnad. 

  

Tabell 9. Emulsionsbesparing metod 1 till metod 2 och 3. 

 

Diagram 2. Årlig kostnad för emulsion vid de olika metoderna. Beräknad på 30 salvor per vecka med 

jämn fördelning mellan 14 och 16 fots salvor.

 

Diagram 3. Årlig besparing för emulsion vid de olika metoderna. Beräknad på 30 salvor per vecka 

med jämn fördelning mellan 14 och 16 fots salvor. 

 

Djup (fot) Metod 1 Metod 2 Metod 3

16 2 281 500,00 kr  1 907 100,00 kr  1 957 800,00 kr  

14 1 763 775,00 kr  1 611 187,50 kr  1 623 960,00 kr  

metod 1 metod 2 metod 3

totalt 4 045 275 kr        3 518 288 kr        3 581 760 kr        

Förbrukning 14 fot (kg) Förbrukning 16 fot (kg) Minskning 14 fot (kg) minskning 16 fot (kg) Minskning 14 fot (%) minskning 16 fot (%)

METOD 1 301,5 390 0 0 0 0

METOD 2 275,4 326 26 64 9% 16%

METOD 3 277,6 334,7 24 55,3 8% 14%

 526 988 kr  

 463 515 kr  

Årlig besparing 

metod 2 metod 3
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6 Analys 
Efter analys av de tre genomförda metoderna bevisas att med mindre sprängämne kan ett bättre 

resultat uppnås. Med en lägre specifikladdning minskar kostnader för emulsion, minskad skadezon i 

kvarvarande berg och minskad risk för kvarstående berg. Då de övre 14 hålen som visas i figur 12 

strängladdas bevisas det att en försiktigare laddning inte riskerar slå sönder lika mycket berg som 

fullt laddade hål. De fullt laddade 14 hålen i metod 1 tros i många fall ha rivit strängar i hjälpar- och 

konturhål och lett till kvarstående berg. Efter alla genomförda sprängningar och analyser bevisas det  

att metod 3 ger bästa resultat. Då metod 3 har 10 kvarstående enligt tabell 2 är detta mindre än en 

halvering från metod 1 där 22 hål stod kvarenligt tabell 4. Med metod 3 har 25 brännpipor 

dokumenterats vilket är en ökning på 47% ifrån metod 1, även detta en positiv indikation på minskad 

skadezon och överbergsuttag.I metod 2 dokumenterades 14 kvarstående hål och 24 stycken synliga 

brännpiporenligt tabell 3. Allt detta tyder på att hålen som har laddats nära hjälparhålen och 

konturhålen har i tidigare metod haft en för hög laddningskoncentration och påverkat de hål som 

detonerar efter i tändföljden genom för stor sprickbildning. Då laddningskoncentrationen minskades 

i 18-hålen till metod 3 resulterade detta i fler lyckade sprängningar med fler synliga brännpipor vilket 

ses som ett bevis för minskat uttag av överberg. I metod 2 och 3 har samma sträng använts i kontur- 

och hjälparraden med ett positivt resultat, detta bevisar att även en för tjock sträng riskerar att slå 

sönder hål i nära anknytning. Även med en förminskning av sprängmedelsförbrukningen har minksat 

antal kvarstående hål i dåligt berg som man kan jämföra mellan metod 1 till metod 3. Styckefallet har 

från första metoden blivit större till metod 2, detta antas bero på lägre laddningskoncentration 

tillsammans med avladdning av strängladdade hål. Till sista metoden togs all avladdning av 

strängladdade hål bort, med ett positivt resultat av minskat styckefall. En avgörande parameter 

under projekets gång har varit att minska på emulsionsförbrukningen och samtidigt erhålla ett bättre 

resultat. Från första metoden till andra har förbrukningen minskats med 26 kg eller 9% för en 14 fot 

djup salva, samt 64 kg eller 16% för en 16 fots salva. Till sista metoden är förändringen marginell, där 

minskas förbrukningen för en 14 fots salva med 24 kg eller 8% och för en 16 fots salva minskas 

förbrukningen med 55 kg eller 14% dessa värden representerade i tabell 9.  

Under arbetets gång har Björkdals miljöansvarig mätt upp minskade utsläpp av nitrit och nitrat, dessa 

ämnen läker ut i vattnet från odetonerat sprängämne. Odetonerat sprängämne kan bero på ett 

flertal orsaker, bland annat då sprängämne inte detonerat pga fel vid upptändning och då hål 

överladdas och emulsionen sväller ut ur hålen under gasningen och hamnar på marken. Då 

spillhanteringen varit av största vikt för att loggföra förbrukningen indikerar detta överladdning av 

salvor och brister i spillhantering hos laddpersonal. 

7 Diskussion 
Efter 30 laddade och skjutna salvor finns ett tydligt resultat att mindre sprängämne kan ge ett bättre 

resultat, både ekonomiskt men även som ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan. Efter arbetets 

slut har felkällor upptäckts som kunnat påverka resultatet såsom bergets egenskaper, vattenmängd 

och avvikelser vid själva laddarbetet, dessa gör att 10 salvor på varje metod i efterhand kan ses som 

för få. Den största felkällan anses vara bergets egenskaper, där slag och sprickzoner som inte kan 

förutses riskerar riva strängar i närliggande hål och därigenom lämnar kvar hela hål eller ögon. För 

vidare uppföljning skulle hjälpar- och konturhål kunna tändas från hålbotten och hålstart samtidigt 

och därför säkra att hela strängen detonerar trots att strängen skulle rivas. Slag har även i vissa fall 
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orsakat att överberg rasat in från väggar och tak och lett till att brännpipor ej synts. Detta genom att 

tryckvågen från detonationen reflekterats tillbaka från slaget och rivit med sig bergmassa. Antalet 

salvor av 16 fots djup har varit låga och 14 fots salvor har varit överrepresenterade. Detta kan ha lett 

till att värden för de djupare salvorna inte kan ses som fullt lika tillförlitliga då urvalet varit litet. 

7.1 Förslag 

 Börja logga emulsionsförbrukningen för varje laddad salva, så kan man hålla koll på 

överladdning.  

 Kontrollera möjligheterna till att en toppupptändning i konturhålen för att motverka att 

strängen klipps av i mitten av hålen på grund av slag och sprickor.  

 Start av användning på metod 3, sparar pengar och ger bättre kontur.  

 Bli noggranna att avladda samt ta upp spill för miljön. 

 Modifiera laddbrygga för att tillåta slangdragning och strängladdning längre ner i salvan. 
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9 Bilagor  

9.1 Bilder 

9.1.1 Metod 1 

 

Figur 20. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 
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Figur 21. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 
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Figur 22. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 

 
Figur 23. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 
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Figur 24. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 

 

Figur 25. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 



30 
 

 
Figur 26. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 

 
Figur 27. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 
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Figur 28. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 

 
Figur 29. Resulterande profil efter laddning enligt metod 1. 
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9.1.2 Metod 2 

Figur 30. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2. 

 
Figur 31. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2.
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Figur 32. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2. 

 
Figur 33. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2.
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Figur 34. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2. 

 
Figur 35. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2.
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Figur 36. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2. 

 
Figur 37. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2.
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Figur 38. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2. 

 
Figur 39. Resulterande profil efter laddning enligt metod 2. 
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9.1.3 Metod 3 

 
Figur 40. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3. 

 
Figur 41. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3.
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Figur 42. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3. 

 
Figur 43. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3.
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Figur 44. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3. 

 
Figur 45. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3. 
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Figur 46. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3.

 
Figur 47. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3. 
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Figur 48. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3.

 
Figur 49. Resulterande profil efter laddning enligt metod 3. 


