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Abstract 

Throughout the years the mining company Boliden Mineral AB have had difficulties 
producing a working fine filter for their tailing pond at the Aitik copper mine. The problem 
with the fine filter occurs when it gets placed on the tailing pond wall. Coarse grains break 
down into fine grains and the entire composition of the fine filter is changed. The material 
that is used to produce the fine filter comes from the mine’s own waste rock supply. The 
primary waste rock in Aitik comprises of heterogeneous gneiss and pegmatite. To determine 
why the waste rock isn’t holding together well enough the mechanical strength of the rock is 
investigated. Huge differences for the mechanical strength both exist between the different 
rock types, but also in the different kinds of the gneiss. The effect of the explosions, used to 
mine the ore, and the crushing machine also impacts on the mechanical strength of the rock. 
Good mechanical strength is found in rock that has a high amount of secondary 
transformation like epidote and bad mechanical strength from foliated rock. To get the best 
mechanical properties it is suggested to exploit epidote transformed rock found in 
deformation zones, adjacent to the ore deposit or the pegmatite intrusions. It is also 
recommended to use less powerful charge when blasting rock material that will be used for 
production of the fine filter.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Boliden Mineral ABs koppargruva Aitik, är belägen söder om Gällivare i Norrbottens län, och 
är en av Europas största koppargruvor. Dagbrottet är ca 3 kilometer långt, 1,1 kilometer brett 
och 450 meter djupt och fyndigheten består av kopparkis som innehåller värdemineralen 
koppar, guld och silver. Malmbrytningen i Aitik har sedan år 2010 ökat från 18 miljoner 
ton/år till 36 miljoner ton/år (Marklund och Richardson 2011). Vid anrikning av malmen 
utvinns ca 350 000 ton kopparslig, resterande malm övergår som restprodukter. 
Restprodukterna som bildas efter anrikning kallas för anrikningssand och består av den 
finmalda malmen, minus värdemineralet, samt ämnen som tillsats under anrikningen 
(flotation). Dessa ämnen, tillsammans med kvarvarande tungmetaller, får inte spridas ut i 
naturen (Winsa 2013). I Aitik sker förvaringen av anrikningssanden i en gruvdamm 
(sandmagasin). Sandmagasinet är ca 5 km långt och ca 2 km brett och håller mer än 400 000 
miljoner ton anrikningssand (Marklund och Richardson 2011). 
 
Gruvdammen måste vara konstruerad så att anriktningssanden förvaras på ett säkert sätt, i 
all framtid, eller åtminstone fram till nästa istid (GruvRIDAS 2012). Aitiks gruvdamm är en 
typ av fyllningsdamm som består av en inre central tätkärna av morän som skyddas av två 
inre filerzoner och en yttre stödfyllning (figur 1). Dammens funktion är beroende av att 
samtliga zoner uppfyller sin funktion. Filterzonen närmast tätkärnan delas ofta upp i finfilter 
och grovfilter, i vissa fall finns även ett mellanfilter på nedströms slänt (Fell et al. 2005). 
Finfiltet har som funktion att förhindra inre erosion av tätkärnan samt leda bort vatten så att 
ett högt portryck i nedströms slänt kan undvikas. Enligt GruvRIDAS (2010)  är finfiltret det 
viktigaste filtret i fyllningsdammen. Grovfiltret som ligger mellan finfiltret och stödfyllningen 
ska i sin tur förhindra erosion av finfiltret. Genom att successivt öka storleken på 
fraktionerna för de olika zonerna bildas en struktur som förhindrar förflyttning av material i 
dammkroppen. Porutrymmet storlek mellan finfiltrets partiklar har en avgörande roll för hur 
väl finfiltret kan uppfylla sin funktion och en ytterligare förändring av finfiltrets fraktion får 
inte ske vid hanetring. En högre andel av finfraktionen kan leda till att porutrymmena mellan 
partiklarna fylls igen och dräneringen förhindras. Detta kan i sin tur leda till för höga 
portryck och tillslut dammhaveri (Winsa 2013).  
 

 
Figur 1 Exempel på hur en fyllningsdamm med lutande central tätkärna är uppbyggd (i genomskärning). V.Y: 
vattenyta, 1: tätkärna, 2: finfilter, 3: mellanfilter, 4: grovfilter, 5: stödfyllning, 6: injektering, 7: ev. särskild 
yttätning, 8: erosionsskydd, 9: dammkrön, 10: tåförstärkning (GruvRIDAS 2012). 

 
Det krossade stenmaterialet som används för att konstruera Aitiks gruvdamm kallas 
miljöberg. Det kommer från gruvans egen gråbergsproduktion och består av gråberg med 
svavelhalter under 0,1 % och kopparhalter under 0,03 % (Berg och Gruvundersökningar AB 
2002a). Boliden Mineral AB har uppdagat att det finns svårigheter med att tillverka ett 
finfilter som håller sig inom gruvans bestämda gränsvärde för kravkurvan efter det att det 
lagts ut på gruvdammen (figur 2). Problemet ligger i att andelen av finfiltrets finfraktion ökar 
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då materialet utsätts för belastning under utläggning och packning (figur 2). De krav som 
ställs på det tillverkade finfiltret efter att det lagts ut på dammen redovisas i tabell 1 (Dx = 
kornstorlek för finfiltret, exempel: D5 = 0,06 betyder att 5 viktprocent av finfilterfraktionen 
är på 0,06 mm) (Winsa 2015).  
 

 
Figur 2 Gränsvärdet för kornkurvan för finfilterfraktionen. De streckade linjerna markerar den lägsta tillåtna samt 
den högsta tillåtna fraktionen för finfiltret, de röda linjerna markerar finfiltrets fraktion efter krossning, de blå 
strecken markerar finfiltrets fraktion efter hantering (utläggning och packning) Winsa (2015). 

 
Tabell 1 Fraktionskrav på utlagt finfilter till Aitiks sandmagasin, Winsa (2015). 

Finfilter Sandmagasin   

Min  (mm)  Max  (mm)      

D5  0,06  D15  1,48      

D15  0,39  D90  20      

D85  4,5     

 
På grund av den ökade malmproduktionen kommer Aitikgruvan behöva höja gruvdammens 
sidor med 3 m under 2015. Höjningen kommer att kräva mycket stora kvantiteter av bl.a. 
finfilter och det är ytterst viktigt att detta finfilter håller sig inom gränsvärdet för kravkurvan 
efter utläggning. Kornstorlekens förändring som inträffar vid utläggning har undersökts av 
Winsa (2015) och utifrån dessa resultat byttes krosstekniken för finfiltret. Produktionskurvan 
ändrades så att en högre andel av fraktionerna mellan 1-4 mm tilläts, eftersom att den största 
förrändringen av finfiltret sker inom sand och grusfraktionen, medan andelen finare 
partiklar minskades (figur 2). I och med att denna justering infördes hamnade 
finfilterfraktionen inom kravkurvan för gränsvärdet efter att det lagts ut och packats på 
gruvdammen. De utförda justeringarna kan dock inte garantera att kravkurvorna för finfiltret 
alltid kommer att uppfyllas, eftersom att förändringar i kornstorleken till stor del beror på 
miljöbergets kvalitet (Winsa 2015). Ett mer hållfast material kanske inte förändras lika 
mycket vid hantering efter krossning som ett material med lägre hållfasthet. Detta gör det 
svårt att hitta ett gränsvärde som passar för krossat berg med väldigt varierande 
hållfasthetsegenskaper.  
 
I samarbete med Berg och Gruvundersökningar AB har Boliden Mineral AB utfört 
karteringar och hållfasthetssundersökningar på Aitiks miljöberg i samband med att det skulle 
exploateras som ballastmaterial inom vägarbete. Detta visade att berget, som främst består 
av gnejser och pegmatiter, är mycket heterogent, vilket kan vara en av förklaringarna till den 
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stora variationen för kornstorleken trots den nya krosstekniken (Winsa 2015). 
Undersökningarna visade även att miljöberget är relativt svag, bland annat beroende av att 
det är fullt av mikrosprickor (Berg och Gruvundersökningar AB 2002a, c, 2010). I 
Aitikgruvan sprängs miljöberg med samma salvstorlek som för malmen: ca 1 miljon ton med 
en specifik laddning på 0,9 – 1,2 kg/fm3. Vid denna typ av sprängning blir berget kraftigt 
sprängskadat ända in i kristall- och kornstorleksnivå. Sprängskadezonen från sprängningen 
går ca 15 - 20 m in i sidoberget, vilket leder till att även detta berg blir sprängpåverkat (Berg 
och Gruvundersökningar AB 2002a). Berg och Gruvundersökningar AB (2010) anser att 
sprängningen har en stor inverkan på miljöbergets hållfasthetsegenskaper. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utröna hur hållfasthetsegenskaperna varierar för Aitiks miljö-
bergarter. Syftet är även att koppla dessa hållfasthetsegenskaper till miljöbergets 
petrografiska egenskaper för att avgöra vilken inverkan dessa egenskaper kan ha på finfiltrets 
hållfasthet, samt att fastställa hur hållfasthetsegenskaperna förändrias inom produktions-
kedjan från sprängning till krossning. 

2 Faktorer som påverkar bergartens hållfasthets-

egenskaper  
De petrografiska egenskaperna har en avgörande betydelse för bergartens hållfasthets-
egenskaper. Faktorer som mineralogisk sammansättning, kornfogning, kornstorlek, foliation, 
sekundära omvandlingar samt mikrosprickor bidrar gemensamt till bergartens hållfasthets-
egenskaper, och det är alltid den svagaste egenskapen som begränsar hållfastheten. Det kan 
variera kraftigt mellan olika bergarters hållfasthet men även inom en och samma bergart 
(Hellman et al. 2011). Nedan följer en beskrivning av de olika faktorerna.  

2.1 Mineralogin 

En bergart är uppbyggd av sammanfogade mineral. Mineralets kemi och struktur avgör vilka 
grundläggande fysikaliska egenskaper, såsom form, hårdhet, spaltbarhet, och densitet, som 
bergarten får.  Hårdheten och spaltbarheten hos mineralet är de två viktigaste fysikaliska 
egenskaperna som inverkar på bergartens hållfasthet. Begreppet hårdhet omfattar mineralets 
motstånd mot fragmentering och tryck (tryckhållfasthet). Begreppet spaltbarhet definierar 
hur lätt ett mineral bryts isär, spaltas. Mineral har ofta en eller flera spaltriktningar i vilka 
kristallerna lättast spaltas. Dessa spaltningsriktningar klassas som svaghetsplan och inverkar 
negativt på bergartens hållfasthetsegenskaper. Bergarter som innehåller mineral med hög 
spaltbarhet har därmed sämre hållfasthetsegenskaper. En speciellt hög halt av 
glimmermineral i en bergart medför en hög spaltbarhet eftersom dessa mineral är 
fullständigt spaltbara i en riktning (Hellman et al. 2011). I svenska bergarter har även 
fältspaterna en hög spaltbarhet. Ju mer perfekt en fältspatkristall är skapad desto lättare 
spaltas den. Dock kan en sericitomvandling av fältspaten (omvandling till mycket finkornig 
muskovit eller sericit). Sericit är en mycket finkornig muskovit, och sericitomvandling av 
fältspaten innebära att fältspatens spaltplan blir mer diffusa, vilket ger den en högre 
hållfasthet (Höbeda 1971). Kvarts har ingen spaltningsriktning i sin kristallstruktur. Kvarts 
hårdhet samt dess omkristalliniserande förmåga, som bidrar till komplexa korngränser, 
innebär att kvartsrika bergarter ofta uppvisar en hög hållfasthet (Hellman et al. 2011). 

2.2 Kornfogning 

Kornfogning är en benämning som beskriver hur mineralet är sammanväxt med andra 
mineral. Kornfogningen avgör vilken sprödhet samt motståndskraft mot nötning en bergart 
erhåller (Höbeda 1995, Persson och Göransson 2005). En kornfogning som domineras av en 
rak gräns mellan mineralkornen, som möts i trippelpunkter med 120° vinklar, ger upphov till 
en spröd bergart med låg slitstyrka p.g.a. att uppsprickning lättast sker utmed raka 
korngränser (Höbeda 1995, Åkesson et al. 2004). Uppsprickningen sker då bergarten utsätts 
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för hög stress vid belastning och nötning. Om korngränsen däremot är mer komplex innebär 
detta att bergarten kan ta emot högre påfrestningar, vilket medför en god slitstyrka. 
Anledningen till att en komplex kornfogning är starkare än en rak är för att sprickorna 
snarare tvingas gå igenom mineralkornen än mellan dem. En sådan typ av uppsprickning är 
oftast svårare och kräver en högre belastning (Hellman et al. 2011). 

2.3 Foliation 

Foliering skapas då bergarten utsätts för metamorfos. När en bergart folieras förändras dess 
textur genom tillplattning, utdragning, migration av korngränser och i vissa fall utveckling av 
nya mineralkorn s.k. subgrains. Foliation är en viktig parameter eftersom att foliering skapar 
mekaniskt svaga plan i bergarten (Åkersson et al. 2005). Folieringar har en parallell struktur, 
oftast sammanfallande med en svag spaltriktning skapad av orienterade glimmer- eller 
lermineral. Dessa faktorer är orsaken till att folierade bergarter lätt spricker upp i dessa plan 
vilket medför att hållfastheten kan bli mycket dålig. Dock kan vissa typer av synlig foliation 
medföra en högre hållfasthet eftersom att omkristalliseringen skapar mer komplexa 
kornfogningar som håller ihop bergarten (Hellman et al. 2011).  

2.4 Kornstorlek  

Bergartens kornstorlek har en avgörande betydelse för hållfastheten. Bergarter som är 
finkorniga har i regel bättre hållfasthet än de som är grovkorniga (Åkesson et al. 2004). Dock 
kan undantag förekomma för finkorniga bergarter som har en tydlig förskiffring eller 
gnejsighet eftersom detta ger upphov till svaghetsplan i en eller flera riktningar. Grovkorniga 
bergarter uppvisar en högre spaltbarhet än finkorniga bergarter och har därmed en lägre 
hållfasthet. Om de grovkorniga bergarterna dessutom har raka korngränser blir de spröda 
och erhåller därmed en dålig hållfasthet. Bergarter med varierade kornstorlekar, där större 
mineralkorn existerar i en finkornig matrix av kvarts och fältspatkristallet (t.ex. porfyr), kan 
dock vara mycket hårda (Hellman et al. 2011). 

2.5 Sekundär omvandling 

Sekundär omvandling innebär att olika kemiska och fysikaliska processer omvandlar 
existerande mineraler till andra mineraler. Dessa processer är komplexa och pågår ständig i 
jordskorpan där förhållandena mellan tryck och temperatur förändras. Omvandlings-
hastigheten kan variera mellan miljontals år till bara några få år. Spröda tektoniska zoner 
skyndar på omvandlingsprocesserna. Sericitomvandling som tidigare nämnts är en vanlig 
sekundär omvandling tillsammans med klorit och epidot. Studien av Åkesson et al. (2004) 
tyder på att hållfastheten och motståndskraften mot fragmentering till viss del kan förbättras 
med en ökad sericitomvandling. Dock kan en mycket kraftig sericitomvandling troligen 
försämra hållfastheten eftersom att sericit, som endast är en mer finkornig muskovit, är 
väldigt spröd. 

2.6 Mikrosprickor 

Om mikrosprickor förekommer i en bergart påverkar detta bergartens hållfasthet negativt. 
Mikrosprickor är öppna diskontinuiteter och är antingen lika stora som kornstorleken eller 
mindre och de har därmed en avgörande roll för sprickinitiering och motstånd mot 
fragmentering. Det finns två typer av mikrosprickor, intragranulära och transgranulära. Om 
mikrosprickorna är intragranulära existerar de inuti mineralets kristaller och om de är 
transgranulära går sprickorna rakt igenom kristallerna och påverkar flera kristaller. Det finns 
även ett speciellt fall då mikrosprickorna utvecklas längs med korngränserna, s.k. 
korngränssprickor (Hellman et al. 2011). Transgranulära sprickor propagerar oftast först i 
svaga kornfogar för att sedan vid ökad påfrestning bilda transgranulära mikrosprickor. 
Mikrosprickor utvecklas då bergarten utsätts för deformation i ett sprött tillstånd (Åkesson et 
al. 2004). Deformationen kan orsakas av att bergarten kontraherar eller expanderar vid 
termala fluktuationer, vid tryckavlastning, tektoniska rörelser i jordskorpan eller från 
sprängning och krossning. Propageringen av sprickor sker generellt lättare längs raka och 
långa ytor, t.ex. spaltytor i grovkorniga bergarter eller raka kornfogar, än om sprickan tvingas 
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vika av runt mineralkorn med en mer komplex kornfogning. Det är inte ovanligt att 
mikrosprickor läker ihop igen då nya mineraler kristalliserar inuti dem. Mineralogin inne i 
sprickorna härstammar från sammansättningen av de vätskor som rör sig i sprickorna. 
Sprickfyllningsmaterialet består vanligen av kvarts, kalcit, klorit samt epidot. Trots att 
sprickorna fylls igen utgör de fortfarande svaghetsplan och kan vid ny påfrestning ge upphov 
till sprickbildning (Hellman et al. 2011). 

3 Material och metod 
Detta arbete är baserat på en sammanställning av befintlig data från undersökningar på 
Aitiks miljöbergs samt en egen kompletterande fältstudie, där stenprover samlats in och 
analyserats. Eftersom att sprängningen har en inverkan på hållfastheten har även en 
granskning skett på hur hållfasthetsegenskaperna varierar mellan sprängt, sprängpåverkat 
och opåverkat miljöberg, samt hur hållfastheten förändras från sprängt berg till krossat 
finfilter. 

3.1 Sammanställning befintlig data  

Sammanställningen av befintlig data är baserad på undersökningar utförda av Boliden 
Mineral AB och NCC AB, i samarbete med Berg och Gruvundersökningar AB. I 
undersökningarna granskades Aitiks miljöbergs sammansättning och hållfasthetsegenskaper. 
Ett fåtal av proverna har saknat en tillförlitlig beskrivning och har då uteslutits i arbetet. 
Undersökningarna utfördes mellan år 2002 och 2010 och syftet var att ta reda på om 
miljöberget i hängväggen hade de rätta förutsättningarna för att kunna utnyttjas som 
ballastmaterial inom järnväg- och vägbyggnation. Eftersom stenmaterial inom dessa 
användningsområden måste vara motståndskraftigt mot nötning och krossning, testades 
miljöberget med avseende på mineralogisk sammansättning och hållfasthetsegenskaper, 
omfattande kulkvarnsvärden, sprödhetstal och flisighetstal.  

3.2 Egen undersökning 

Under egen provtagning, som skedde mellan den 23 – 25 februari 2015, samlades totalt åtta 
stenprover in för petrografisk analys samt kulkvarnstester. Sju av proverna bestod av sprängt 
miljöberg i fraktionen 10-30 cm och ett prov bestod av krossat berg i finfilterfraktion. Fyra 
prover utgjordes av hornbländegnejs, fyra av pegmatit och två var blandprov bestående av 
både hornbländegnejs och pegmatit. Proven kom från tre olika miljöbergstippar: tipp 6 (T6), 
tipp 7 (T7) och Salmijärvi. Hållfasthetstest på stenproverna omfattande ett kulkvarnstest på 
8-11,2 mm fraktionen och utfördes av MRM (Mark Radon Miljö) Luleå. För att bestämma 
bergartstyp gjordes en okulär petrografisk analys där kornstorlek, mineralogi samt struktur 
dokumenterdes.  

3.3 Analysmetoder för Aitiks miljöberg  

De analysmetoder som använts för att undersöka Aitiks miljöbergs hållfasthetsegenskaper 
omfattar kulkvarntest, sprödhetstest och flisighettest. Nedan följer en beskrivning av de 
analysmetoder som används av Boliden Mineral AB samt i egen studie.  

3.3.1 Kulkvarnstest 

Ett kulkvarnstest undersöker stenmaterialets motstånd mot nötning, och utförs enligt SS-EN 
1097-9 (den nordiska kulkvarnsmetoden) FAS Metod 259-02. En rensiktad fraktion av 
stenmaterialet roteras tillsammans med vatten i en standardiserad kvarn (stålcylinder) i 60 
minuter. Kvarnen innehåller tre ribbor av stål och fria malkroppar (kulor) av stål. Efter 
behandlingen kontrolleras den mängd av provet som passerar en 2 mm-sikt. Andelen 
passerat material uttryckt i viktprocent kallas för kulkvarnsvärde. För stenmaterial som skall 
användas inom vägbyggnation är kravet att kulkvarnsvärdet ligger under 14 och helst kring 9. 
I Aitik har majoriteten av alla kulkvarnstest utförts på fraktionen 11,2-16 mm finfilter (Berg 
och Gruvundersökningar AB 2002a). I den egna undersökningen valdes fraktionen 8-11,2 vid 
kulkvarnstestet eftersom att denna fraktion mest efterliknar finfilterfraktionen. 
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3.3.2 Sprödhetstest 

Med ett sprödhetstest bestäms stenmaterialets motstånd mot fragmentering (krossning). 
Mineralsammansättning och kornstorlek/kornfogning är de viktigaste faktorerna som avgör 
en bergarts sprödhet. Testet resulterar i ett sprödhetstal. Sprödhetstalet anger den andel av 
provet, uttryckt i viktprocent, som efter behandling i standardiserad fallhammarapparat 
enligt SS-EN 1097-2, FAS Metod 210-01, passerar den sikt som motsvarar den minsta 
kornstorleken för fraktionen. Fallhammarapparaten består av en fallvikt som släpps från 25 
cm höjd på en stålstämpel. Stämpeln överför slagkraften på provet som ligger i en stålmortel. 
Vid bygg- och vägändamål anses ett sprödhetstal under 50 visa på goda-mycket goda 
hållfasthetsegenskaper (Lundquist 1995). Om partiklarna är rundade utvinns ett lägre 
sprödhetstal än kantiga partiklar, samt att laboratoriekrossade prov ofta får lägre 
sprödhetstal än om provet tas ut direkt från produktion. Det bör noteras att sprödhetstest på 
fraktion 11,2–16 mm ofta erhåller ett högre sprödhetstal än på fraktion 8–11,2 mm. Fraktion 
8-11,2 är den fraktionen som Aitik använder sig av (Berg och Gruvundersökningar AB 2002a, 
c) 

3.3.3 Flisighetstest 

Ett stenmaterials flisighet kan antingen undersökas genom att ta fram ett flisighetstal eller ett 
flisighetsindex. Ett flisighetstal är förhållandet mellan en partikels medelbredd och 
medeltjocklek. För bestämning av stenmaterialets flisighetstal används SS-EN 933-3, FAS 
Metod 209-98. Flisighetstalet är dels beroende av vilken bergarttyp som testas och dels av 
vilken fraktion som undersöks, samt den typ av kross som använts för att förbereda 
materialet. Glimmer och andra långsträckta orienterade mineral ger höga flisighetstal. 
Flisighetstal lägre än 1,40 innebär att partiklarna är relativt kubiska eller runda (Lundquist 
1995). Flisighetsindex är ett sammanvägt mått på en sorterings partikelform (Gustafsson et 
al. 2011). Förhållandet mellan partikelns medelbredd och medeltjocklek har en stor betydelse 
för materialets hållfasthet eftersom flisigheten har en direkt inverkan på sprödheten. Ett prov 
som tar reda på flisighetstal följs därför ofta av en bestämning av sprödhetstal (enligt FAS 
Metod 210). Ju mer kompakt form en partikel har desto bättre slaghållfasthet har den. 
Stenmaterial med god hållfasthet har flisighetstal under 1,40 och inom vägbyggnation ska 
material helst ligga kring 1,20 (West 1995). Partiklar med hög flisighet bryts lättare itu vid 
belastning och är svårare att packa (Höbeda 1969).  

4 Resultat 

4.1 Miljöbergets sammansättning  

Aitikgruvan ligger i ett område som domineras av heterogena gnejser. Gnejserna är basiska 
till intermediära, med magmatiskt ursprung och har utsatts för minst två metamorfa 
händelser och fyra generationer av deformation (Wanhainen 2005). Hela Aitikområdet 
genomskärs av flertalet tektoniskt betingande förkastningszoner i form av skjuvzoner och 
krosszoner. Runt dessa tektoniska zoner är berget kraftigt genomsatt med naturligt 
förekommande mikrosprickor (Wanhainen 2005, Berg och Gruvundersökningar AB 2010). 
Bergarterna delas in i hängväggs-, malmzons- och liggväggsbergarter, se figur 4 (Wanhainen 
2005). Hängväggen ligger väst om malmzonen och liggväggen öst om malmzonen. Endast 
miljöbergarterna i hängväggen och liggväggen beskrivs.  
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Den dominerande miljöbergarten består av en regionalmetamorfos fältspat-biotit-amfibol 
gnejs med en folierad textur (grönt parti i figur 4) (Wanhainen 2005). Denna gnejs, av 
Boliden benämnd hornbländegnejs, förekommer både i hängväggen och liggväggen och har 
en grå-mörkgrå, finkornig till sandig matrix bestående av fältspat, biotit och amfibol, med 
strökorn av amfibol kantade av fältspat (Wanhainen 2005). 
 
Berg och Gruvunderökningar AB (2002a) har delat in ”hornbländegnejsen” i tre stycken 
urskiljbara bergartsled. I angränsning till malmzonen ligger ”hornbländebandad gnejs”, 
därefter följer ”kvarts-biotit gnejs” och längst ut förekommer ”plagioklas-hornblände gnejs”. 
Den hornbländebandade gnejsen har en matrix bestående av hornblände, biotit, kvarts och 
plagioklas och har karaktäristiska hornbländeband. Texturen är tektoniskt betingad. Kvarts-
biotit gnejsen har en finkornig matrix av kvarts och biotit och har strökorn av hornblände och 
plagioklas. Texturen är massformig homogen till svagt folierad. Med massformighet menas 
att alla mineralkorn är slumpmässigt fördelade och saknar orientering. Plagioklas-
hornblände gnejsen har en matrix av plagioklas, kvarts och hornblände med 
sericitomvandlade kvarts-hornbländeögon och dess textur är starkt folierad.  
 
Den näst vanligaste miljöbergarten förekommer endast i liggväggen, öst om malmzonen, och 
är en kvartsmonzodiorit (ljusbrunt parti i figur 4). Kvarts monzodioriten tillhör den regionalt 
förekommande Haparandasvitens intrusioner och är en grå, fin-medelkornig porfyrisk 
bergart av intermediär sammansättning (Wanhainen 2005, Berg och Gruvundersökningar 
AB 2014). Bergarten består av en matrix av fältspat, biotit och kvarts med strökorn av 
plagioklas. Kvartsmonzodioriten innehåller även nätverk av kvartsådror (Wanhainen 2005). 
 
Intrusiva pegmatitgångar förekommer endast i hängväggen (svart parti i figur 4) (Zweifel 
1976, Wanhainen 2005). Deras frekvens avtar från norr till söder och tjockleken på gångarna 
varierar mellan över 30 m – under 1 m (Zweifel 1976, Berg och Gruvundersökningar AB 
2010). Pegmatiten är medel-grovkornig och består av fältspat (mikroklin), albit, biotit, 
muskovit, kvarts och amfibol (Zweifel 1976, Wanhainen 2005, Berg och Gruvundersökningar 
AB 2010). Majoriteten av pegmatiten är lätt rosafärgad och huvudfältspaten består då av 
mikroklin. Ett fåtal av pegmatiterna är vita och har då en högre halt albit än av mikroklin 
(Zweifel 1976). 
 
I den nordvästra sektionen av hängväggen finns inslag av bergarten metabasit; vulkano-
sedimentära basisk till intermediära tuffer-tuffiter (omlagrad vulkanit). Metabasiten består 

Figur 3 Geologiska beskrivning av Aitikgruvans bergarter, Wanhainen (2005). Hängväggen ligger på den västra 
sidan av malmzonen (nedre på bilden), liggväggen ligger på den östra delen av malmzonen (övre på bilden). De 
svarta prickarna markerar vart dagbrottet var beläget (från år 2005). Grön: fältspat-biotit-amfibolit gnejs, 
ljusbrun: kvartsmonzodiorit, svart: pegmatitgångar, orange: biotitskiffer (malmzon), gul: kvarts muskovit (sericit) 
skiffer (malmzon), streckade linjer: förkastningszon och grå linjer: borrhål. 
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av fältspat, biotit och hornblände, och är genomsatts av tektoniskt betingade hornblände-
band. Metabasiten är kraftigt uppskjuvad mot malmkontakten (ej markerad i figur 4) (Berg 
och Gruvundersökningar AB 2004).   
 
Bergarterna i både hängväggen och liggväggen är emellanåt kraftig omvandlade. Omvand-
lingen består vanligen av klorit- och sericitomvandling, men de bergarter som ligger i 
anknytning till tektoniska deformationszoner, förkastningszoner, malmzonen, eller i 
anslutning till pegmatitgångarna är ofta kraftigt epidotomvandlade och 
kalifältspatinfiltrerade (Wanhainen 2005, Berg och Gruvundersökning 2010). 

4.2 Miljöbergets hållfasthetsegenskaper 

En sammanställning av hållfasthetsegenskaperna för miljöbergarterna, från undersökningar 
av Berg och Gruvundersökningar AB (2002a, c), redovisas i bilaga 1 (sprängt och spräng-
påverkat miljöberg) och bilaga 2 (diamantborrat miljöberg). Bergarterna omfattar 
hornbländegnejs, pegmatit och metabasit.  
 
En sammanställning av de petrografiska egenskaper och kulkvarnsvärde från egen analys 
redovisas i tabell 2. Kulkvarnsvärden från den egna undersökningen på sprängt miljöberg har 
även lagts in i bilaga 1 (proverna H1-H4 och P1-P4).   
 
Tabell 2 Petrografisk analys och kulkvarnsvärde från egen analys på sprängt miljöberg, omfattande bergarterna 
hornbländegnejs och pegmatit samt blandprov med 50-50 hornbländegnejs och pegmatit. Epdt = 
epidotomvandlad, k-fspt = kalifältspatinfiltrerad, band = bandad. 

Prov Kvarts Fältspat Amfibol Biotit Omvandling Struktur Kulkvarn 
Hornbländegnejs  (%)  (%)  (%)  (%) 

   H1 30 30 30 10 Svag epdt  Bandad 13,3 
H2 20 10 50 20 Svag epdt  Ingen 13,4 
H3 20 20 40 20 Ingen Krft band 20,6 
H4 20 30 30 20 Krft epdt, Krft band 8,8 

     
krft k-fspt 

  Pegmatit 
P1 35 60 0 5 

  
8,5 

P2 25 55 10 10 
  

11,1 
P3 10 80 5 5 

  
9,8 

P4 10 85 0 5 
  

8,2 

        Hornbländegnejs  
 

     och pegmatit 
Blandprov 30 50 15 5 Svag epdt, Svag folierad 12,3 
Krossat blandprov 

    
k-fspt  

 
16,8 

 

4.2.1 Variationen mellan miljöbergets hållfasthetsegenskaper 

Det råder en förhållandevis stor skillnad mellan de olika bergartstypernas hållfasthets-
egenskaper. I tabell 3 redovisas hållfasthetsegenskaperna från den sammanställda datan 
kompletterat med egna värden rån egen undersökning. Pegmatiten visar generellt det lägsta 
kulkvarnsvärde bland bergartstyperna. Den petrografiska analysen från den egna 
undersökningen visade att pegmatiten saknade någon form av omvandling och struktur och 
att bergarten var medel-grovkornig med en kornstorlek mellan 1 – 50 mm. Det dominerande 
mineralen hos pegmatiten var fältspat, och i två av proverna fanns även amfibol (tabell 2). 
Kulkvarnsvärden för pegmatiten är ca 4-3 enheter lägre än för hornbländegnejsen. Det kan 
konstateras att hornbländegnejsen, som är mycket strukturellt och mineralogiskt heterogen, 
uppvisar en stor variationen mellan kulkvarnsvärden och sprödhetstal. Samtliga sprödhetstal 
för hornbländegnejsen är lägre än för pegmatitens. Hållfasthetsegenskaperna för 
metabasiten motsvara ungefär hornbländegnejsens. Flisighetstalet är ungefär detsamma för 
alla bergartstyperna. 
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Tabell 3 Hållfasthetsegenskaper för hornbländegnejs, pegmatit och metabasit under olika sprängpåverkan. Mean 
= Medelvärde, SD = Standardavvikelse. Värdena kommer från Berg och Gruvundersökningar (2002a, c, 2004, 
2010) från sprängt, sprängpåverkat och diamantborrat miljöberg, samt kulkvarnsvärden från egen undersökning 
(endast hornbländegnejs och pegmatit från sprängt miljöberg). 

Kulkvarnsvärde 
 

Sprödhetstal 
  

Flisighetstal 
Bergartstyp Antal Mean SD 

 
Antal Mean SD 

 
Antal Mean SD 

Sprängt 
Hornbländegnejs 18 14,9 3,4 

 
12 51,1 9,5 

 
12 1,33 0,05 

Pegmatit 7 11,2 3,6 
 

3 57 
  

3 1,32 
 

            
            Sprängpåverkat 

       Hornbländegnejs  9 15,3 4,8 
 

9 48,4 7,1 
 

9 1,31 0,02 
Pegmatit 2 8,8 

  
2 52,5 

  
2 1,26 

 
            
            Opåverkat 

       Hornbländegnejs 34 12,7 2,1 
 

34 46,8 5,8 
 

34 1,31 0,03 
Pegmatit 2 10,1 

  
2 54 

  
2 1,26 

 Metabasit 5 15,5 2,1 
 

5 50,8 4,0 
 

5 1,31 0,02 

 

4.2.2 Hornbländegnejsens hållfasthetsegenskaper  

Hornbländegnejsens starkt varierande sammansättning (heterogenitet) har medfört en stor 
skillnad för bergartens hållfasthetsegenskaper. I den egna petrografiska analysen hade 
hornbländegnejsen en finkornig textur med kornstorlek > 1 mm. De dominerande mineralen 
var amfibol, biotit och kvarts. I tre av proverna uppvisade hornbländegnejsen någon form av 
struktur, såsom foliering eller bandning. Tre av prover hade utsatts för någon form av 
sekundär omvandling, såsom epidotomvandling och kalifältspatinfiltrering. Graden av 
struktur och omvandling uppfattades ha en stor betydelse för hornbländegnejsens 
hållfasthet. Hornbländegnejs som hade epidotomvandling hade låga kulkvarnsvärden, och 
dem med struktur och avsaknad av epidotomvandling hade höga kulkvarnsvärden (tabell 2). 
   
Petrografiska faktorer som är av betydelse enligt Berg och Gruvundersökningar AB (2002c, 
2004) är strukturen och omvandlingen. Dessa faktorer har en stor inverkar på 
hållfasthetsegenskaperna för hornbländegnejsen. Baserat på deras kartering av hornblände-
gnejs från diamantborrkärnor (bilaga 2) har de konstaterat att låga kulkvarnsvärden tillhör 
hornbländegnejs som utsatts för epidotomvandling. Ju kraftigare omvandlingen är desto 
lägre kulkvarnsvärden erhålls. Kalifältspatinfiltrering förekommer ofta tillsammans med 
epidotomvandling, dock tyder karteringen på att denna typ av omvandling inte har en lika 
stor inverkan på de låga kulkvarnsvärdena som epidotomvandlingen har. Höga 
kulkvarnsvärden erhölls från hornbländegnejs som saknar eller endast har en svagare grad av 
epidotomvandling och som har någon form av struktur. 
 
Eftersom att de allra flesta hornbländegnejsproverna som karterades antingen var folierade 
eller bandade ansågs främst förekomsten och graden av epidotomvandling vara den 
avgörande faktorn till de låga kulkvarnsvärdena. Vid avsaknad eller vid svagare grad av 
omvandling hade dock strukturen hos hornbländegnejsen en större inverkan på 
hållfasthetsegenskaperna (Berg och Gruvundersökningar AB 2002c, 2004).  
 
Berg och Gruvundersökningar AB (2002c) skapade ett klassningssystem för hornblände-
gnejsens, där de delade in hornbländegnejsproven P1-P16 (bilaga 2) i grupper baserat på 
graden av omvandling och struktur. Deras klassningssystem resulterade i en grupp 
huvudsakligen bestående av hornbländegnejs med epidotomvandling och kalifältspat 
infiltrering, och en grupp med hornbländegnejs med ingen eller svagare epidotomvandling 
och kalifältspatinfiltrering, samt någon form av struktur. 
 
Ett liknande klassningssystem med totalt 33 (diamantborrade) har skapats i detta arbete med 
kompletterande hornbländegnejsprover från bilaga 2. Följande indelningar har gjorts 
bestående av grupper A-D och beskrivs nedan (Berg och Gruvundersökningar 2002c, 2004).  
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A. Hornbländegnejs saknar eller har en svag omvandlingsgrad och har en struktur i form 

av foliering eller bandning.  
B. Hornbländegnejs med struktur och har epidotomvandlats.  
C. Hornbländegnejs har eller saknar struktur och är epidotomvandlad och 

kalifältspatinfiltrerad.  
D. Hornbländegnejs som saknar struktur (förutom ett prov) och är kraftigt 

epidotomvandlad och kraftigt kalifältspatinfiltrering  
 
I tabell 4 redovisas de fyra grupperna. Grupp A, som har struktur och saknar 
epidotomvandling, har erhållit det högsta genomsnittliga kulkvarnsvärdet.  Det som skiljer 
grupp B från grupp C är att det inte finns någon kalifältspatinfiltrering i grupp B. Dock har 
grupperna B och C likadant genomsnittligt kulkvarnsvärde vilket tyder på att 
kalifältspatinfiltreringen har en svag inverkan på hållfasthetsegenskaperna. Det 
genomsnittliga sprödhetstalet för grupp A, B och C är likadant. Grupp D har det lägsta 
genomsnittliga kulkvarnsvärdet, detta tyder på att en hög grad av epidotomvandling är en 
betydande faktor för ett lågt kulkvarnsvärde. Sprödhetstalet för grupp D är lägre än de andra 
gruppernas. Flisighetstalet är ungefär lika för alla grupper. 
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Tabell 4 Hållfasthetsegenskaper för hornbländegnejsgrupperna A-D baserat på olika grad av omvandling och 
struktur. Värden kommer från Berg och Gruvundersökningar AB (2002c, 2004) diamantborrade 
hornbländegnejs. 

Grupp A Omvandling Struktur Kulkvarn Sprödhet Flisighet Prov 

  
Svagt bandad 13,4 47 1,25 P15 

  
Svagt bandad 13,7 41 1,32 P2 

  
Svagt bandad 13,7 47 1,32 P7 

  
Bandad 13,2 49 1,25 P1 

  
Krf bandad 14,2 44 1,31 P11 

Svag k-fältspat inf Bandad 15,9 55 1,36 P13 

Medelvärde 
 

14,0 47,2 1,30 
 

 
Standardavvikelse 

 
1,0 4,8 0,04 

        

Grupp B Omvandling Struktur Kulkvarn Sprödhet Flisighet Prov 

 
Svag epidot omv Svag foliering 10,7 43 1,28 P4 

 
Epidot omv Svag foliering 16 53 1,31 28 

 
Epidot omv Svagt bandad 11,3 55 1,3 1 

 
Epidot omv Bandad 10,9 41 1,33 P3 

 
Epidot omv Bandad 10 39 1,32 P5 

 
Epidot omv Krf bandad 12,3 46 1,28 P6 

Epidot omv 
 

15,7 52 1,33 11 

Medelvärde 
 

12,4 47 1,31 
 

 
Standardavvikelse 

 
2,4 6,4 0,02 

        

Grupp C Omvandling Struktur Kulkvarn Sprödhet Flisighet Prov 

 
Svag epidot omv, k-fältspat inf Bandad 9,9 41 1,31 P8 

 
Svag epidot omv, k-fältspat inf Bandad 13,2 42 1,38 P12 

 
Epidot omv, k-fältspat inf Svag bandad 10,4 47 1,26 P10 

 
Epidot omv, k-fältspat inf Bandad 10,5 39 1,26 P14 

 
Epidot omv, k-fältspat inf Bandad 15,8 56 1,34 5 

 
Epidot omv, k-fältspat inf Bandad 13 53 1,31 6 

 
Epidot omv, k-fältspat inf 

 
14,7 51 1,26 P16 

 
Epidot omv, k-fältspat inf 

 
11,1 49 1,32 14 

 
Epidot omv, k-fältspat inf 

 
16,3 56 1,3 16 

 
Epidot omv, k-fältspat inf 

 
11,2 40 1,32 19 

 
Epidot omv, k-fältspat inf + Pg 

 
14,3 58 1,35 21 

Epidot omv, k-fältspat inf + Pg 
 

10 41 1,23 22 

Medelvärde 
 

12,5 47,8 1,30 
 

 
Standardavvikelse 

 
2,3 7 0,04 

        

Grupp D Omvandling Struktur Kulkvarn Sprödhet Flisighet Prov 

 
Krf epidot omv Bandad 11,6 43 1,32 3 

 
Krf epidot omv, k-fältspat inf 

 
12,5 46 1,34 15 

 
Krf epidot omv, k-fältspat inf 

 
11,2 42 1,32 P9 

 
Krf epidot omv, krf k-fältspat inf 

 
11,8 45 1,33 18 

 
Krf epidot omv, krf k-fältspat inf 

 
11,5 40 1,32 25 

 
Krf epidot omv, krf k-fältspat inf 

 
11,7 47 1,34 8 

 
Krf epidot omv, krf k-fältspat inf 

 
13,4 40 1,34 9 

Krf epidot omv, krf k-fältspat inf 
 

9,2 47 1,31 27 

Medelvärde 
 

11,6 43,8 1,33 
 

 
Standardavvikelse 

 
1,2 2,9 0,012 
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4.2.3 Sprängningens betydelse för miljöbergets hållfasthetsegenskaper  

I tabell 3 redovisas skillnaden mellan hållfasthetsegenskaperna för sprängt, sprängpåverkat 
(fortfarande inom sprängskadezonen) och opåverkat (diamantborrat) miljöberg. De högsta 
kulkvarnsvärdena och sprödhetstalen tillhör hornbländegnejs och pegmatit som är sprängt 
och sprängpåverkat, och de lägsta värdena tillhör diamantborrat berg. Berg och 
Gruvundersökningar AB (2002c) anser att det diamantborrade miljöberget endast har lägre 
kulkvarnsvärden eftersom att de rundade och polerade borrkärnytorna från diamant-
borrningen bidrar till att sänka kulkvarnsvärdena med ca 1 - 2 enheter, och de lägre 
sprödhetstalen erhålls eftersom att miljöberg som är opåverkat av sprängning är mindre 
sprött. Utifrån denna bedömning anser Berg och Gruvundersökningar AB (2002c) att de 
petrografiska egenskaperna har en betydelse för hållfasthetsegenskaperna på miljöberget. 
Denna slutsats baseras på att om 1 – 2 enheter läggs till för kulkvarnsvärde på opåverkat 
miljöberg skulle de då få liknande kulkvarnsvärden som för sprängt miljöberg (Berg och 
Gruvundersökningar AB 2002a, c 2010). 

4.2.4 Krossningens betydelse för miljöbergets hållfasthet 

Vid bearbetning i krossverket försämras miljöbergets hållfasthet. En översiktlig granskning 
av två blandprov från tabell 2, bestående av hornbländegnejs och pegmatit, visar att en 
förhållandevis kraftig höjning av kulkvarnsvärdet sker, med ca 4,5 enheter, för berget efter 
att det krossats i krossverket. 
 
 
 

  



13 
 

5 Diskussion  

5.1 De petrografiska faktorernas inverkan på hållfastheten 

Utifrån resultatet kan det konstateras att det råder en viss skillnad för hållfasthets-
egenskaperna mellan bergartstyperna i Aitik. 

5.1.1 Pegmatiten 

Pegmatiten är den bergart som har de lägsta kulkvarnsvärdena. Detta beror på att 
pegmatitens mineralogiska sammansättning har en hög andel kvarts och fältspat, och en låg 
andel glimmermineral. Eftersom att kvarts har komplexa korngränser och saknar spaltnings-
riktningar har mineralet en väldigt hög hållfasthet jämfört med andra mineral. Pegmatitens 
höga sprödhetstal beror på att huvudmineralet består av fältspat som har en hög spaltbarhet. 
Sericitomvandling för fältspaten förekommer i Aitik, men om detta har någon avgörande 
betydelse för pegmatitens sprödhet är svårt att säga. Pegmatitens medel-grovkorniga textur 
bidrar till att höja spaltbarhet, och ju större kornstorlek fältspaten har desto lättare spricker 
den upp i sina raka korngränser. Sammanfattningsvis är pegmatiten är en hård men spröd 
bergart. 

5.1.2 Hornbländegnejsen 

Hornbländegnejsen, som är den dominerande bergarten av miljöbergarterna i Aitik, uppvisar 
en stor variation för sammansättning och hållfasthetsegenskaper. Mineralsammansättningen 
för hornbländegnejsen består huvudsakligen av fältspat, biotit och amfibol. De tre 
bergartsleden benämnda av Berg och Gruvundersökningar AB (2002a) skiljer sig åt genom 
olika mineralsammansättningar och struktur. Från allt att döma bör den lägsta hållfastheten 
tillhöra den hornbländebandade gnejsen. Trots att matrixen i denna hornbländegnejs 
innehåller kvarts ger hornbländebanden upphov till svaghetsplan som lätt spricker upp när 
berget utsätts för påfrestning. Detta karaktärsdrag bör således innebära en låg hållfasthet. 
Dock har några hornbländebandade gnejser kulkvarnsvärden kring 13 (bilaga 2). Enligt Berg 
och Gruvundersökningar AB (2002b) är kvartshalten i dessa prover något högre än de övriga 
hornbländebandade gnejserna och detta kan vara orsaken till de låga kulkvarnsvärdena. 
Kvarts-biotit gnejsen innehåller en högre halt kvarts an den hornbländebandade gnejsen, 
vilket höjer hållfastheten. Med en hög halt av kvarts och med sin finkorniga och massformiga 
textur är förväntningen att kvarts-biotit gnejsen erhåller en högre hållfasthet än den 
hornbländebandade gnejsen, och kanske även högre än plagioklas-hornbländegnejsen. 
Emellertid är kulkvarnsvärden för kvarts-biotit gnejsen ungefär samma som för den 
hornbländebandade gnejsen, vid frånvaron av någon omvandling eller struktur. Detta beror 
på att kvarts-biotit gnejsen även innehåller högre halter biotit än den hornbländebandade 
gnejsen, vilket sänker hållfastheten (Berg och Gruvundersökningar AB 2002b). Kvarts-biotit 
gnejsen som stundom är svagt folierad erhåller mycket höga kulkvarnsvärde (exempel: prov 
KB8 i bilaga 2). Plagioklas-hornbländegnejsen har sericitomvandlade kvarts-
hornbländeögon, som ger upphov till diffusare spaltplan vilket i sin tur höjer hållfastheten. 
Det är dock svårt att avgöra hur plagioklas-hornbländegnejsens hållfasthetsegenskaper ligger 
till jämfört med de andra två hornbländegnejserna då den inte finns med i någon beskrivning 
i Berg och Gruvundersökningar AB (2002a, c) hållfasthets undersökningar. 

5.1.3 Metabasiten 

Metabasiten, som utgör minoriteten av bergartstyperna, har liknande hållfasthetsegenskaper 
som hornbländegnejsen. Detta beror på att båda bergarterna består av liknande mineral-
sammansättning, såsom fältspat, biotit och hornblände. Metabasiten saknar dock någon 
högre halt av kvarts, vilket kan bidra till en lägre hållfasthet. Förekomsten av 
hornbländebanden i bergarten är också en faktor som sänker hållfasthetsegenskaperna för 
metabasiten. 
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5.2 Omvandling och struktur 

Graden av omvandling och struktur hos hornbländegnejsen har stor betydelse för 
hållfasthetsegenskaperna. Både i den egna undersökningen och i undersökningarna av Berg 
och Gruvundersökningar AB (2002a, c, 2004) uppvisar hornbländegnejs med epidot 
omvandling mycket låga kulkvarnsvärden. I majoriteten av fallen innebär en kraftigare grad 
av epidotomvandling en hög hållfasthet. Dock finns det vissa undantag där epidotomvandlad 
hornbländegnejs uppvisar höga kulkvarnsvärden på 15 - 17. Höga kulkvarnsvärdena trots 
epidotomvandling kan vara orsakade av bl.a. kraftig hornblände-bandning eller hög 
glimmerhalt, vilket ger en låg hållfasthet. När granskningen av de karterade borrkärnorna 
från Berg och Gruvundersökningar AB (2002c, 2004) utfördes kunde inte någon slutsats 
dras, och det är oklart vad som orsakar de högre kulkvarnsvärdena hos epidotomvandlad 
hornbländegnejs. I den egna studien har kraftigt bandad hornbländegnejs både uppvisat 
mycket lågt och mycket högt kulkvarnsvärde (tabell 2). Skillnaden mellan dessa värden beror 
troligen på att mineralet i bandningen för det låga värdet består av fältspat istället för 
hornblände.  
 
Hornbländegnejs som har kalifältspatinfiltrering, men som saknar epidotomvandling, 
erhåller högre kulkvarnsvärden jämfört med hornbländegnejs som har kalifältspatinfiltrering 
tillsammans med epidotomvandling. Det finns ingen markant skillnad för hållfastheten 
mellan hornbländegnejs som endast är epidotomvandlad och hornbländegnejs som både är 
epidotomvandlad och kalifältspatinfiltrerad. Detta indikerar att kalifältspatinfiltrering har en 
lite eller ingen inverkan på hållfastheten jämfört med epidotomvandling. Detta kan bero på 
att epidot har en liknande hårdhet (hårdhet 6 - 7 i mohs hårdhetsskala) som kvarts (hårdhet 
7) medan fältspat har en lägre hårdhet (hårdhet 6) samt en högre spaltbarhet (Price och 
Walsh 2005). 
 
Resultatet i detta arbete har visat att förekomsten av struktur i hornbländegnejsen ger 
upphov till låg hållfasthet. Vid frånvaro av någon form av omvandling har ofta folierad eller 
bandad hornbländegnejs kulkvarnsvärden mellan 15  - 25. I bilaga 1 saknar många 
hornbländegnejsprover med högt kulkvarnsvärde någon tillförlitlig beskrivning. Från allt att 
döma har dessa prover förmodligen någon form av struktur. 
 
Det egna klassningssystemet för hornbländegnejsen utgick ifrån Berg och Gruv-
undersökningar AB (2002a, c) hypotes om att en hög grad av epidotomvandling och 
kalifältspatinfiltrering ger en hög hållfasthet, medan en hög grad av foliering eller bandning 
ger en låg hållfasthet. Dock hade majoriteten av den bandade hornbländegnejsen i grupp A 
låga kulkvarnsvärden kring 13. Förväntningen var att den kraftigt bandade 
hornbländegnejsen skulle erhålla det högsta kulkvarnsvärdet, men det var den bandade och 
svagt kalifältspatinfiltrerade hornbländegnejsen som istället hade det högsta värdet. 
Sprödhetstalet är även högst hos den kalifältspatinfiltrerade hornbländegnejsen, vilket kan 
bero på att kalifältspat har en lägre hårdhet (jämfört med epidot och kvarts) och en hög 
spaltbarheten om den inte har sericitomvandlats. Berg och Gruvundersökningar AB (2002c) 
hypotes om att kalifältspatinfiltrering bidrar till att höja hållfastheten är inte förenlig med 
hållfasthetsdatan i det egna klassningssystemet.  
 
Hållfasthetsegenskaperna för hornbländegnejsen inom grupp B och C varierade kraftigt. 
Dock är dessa gruppers kulkvarnsvärden förhållandevis lägre än de för grupp A, vilket tyder 
på att närvaron av omvandling har en betydelse för hållfastheten. Det har emellertid visat sig 
svårt att motivera varför t.ex. en svagt omvandlad och svagt folierad hornbländegnejs har ett 
lägre kulkvarnsvärde än en kraftigare omvandlad gnejs utan struktur, när förväntningen 
egentligen är att det ska vara tvärtom. Trots att en del värden är motsägelsefulla förekommer 
det fortfarande värden som överensstämmer med hypotesen, som t.ex. att epidotomvandlad 
och svagt bandad hornbländegnejs har ett lägre kulkvarnsvärde än epidotomvandlad och 
kraftigt bandad hornbländegnejs.  
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Graden av omvandling är skillnaden mellan grupp C och grupp D, med en kraftigare 
omvandling i grupp D. Förväntningarna var att grupp D skulle ha de lägsta kulkvarnsvärdena 
av alla grupper. Trots detta förekommer det betydligt fler kulkvarnsvärden kring 9 – 10 
enheter i grupp B och C jämfört med grupp D. Syntesen av detta är att hornbländegnejs med 
en kraftig kalifältspatinfiltrering eventuellt kan erhålla en lägre hållfasthet jämfört med en 
hornbländegnejs som har en svagare grad av kalifältspatinfiltrering. 

5.3 Sprängning och krossningens inverkan på hållfastheten 

Resultatet tyder på att det finns en tydlig sprängpåverkan på miljöbergarterna. Sprängningen 
har visat sig påverka kulkvarnsvärdet men framförallt sprödhetstalet och sprängt och 
sprängpåverkat berg har i regel 1-2 enheter högre kulkvarnsvärde och 6 enheter högre 
sprödhetstal än det opåverkade (diamantborrade) berget. Aitiks höga specifika laddning är 
en stor orsakar till varför framförallt en förhöjning av sprödheten hos bergarterna 
förekommer. Den specifika laddning som används i Aitik, på 0,9 – 1,2 kg/fm3, är markant 
högre än vad som vanligen används vid sprängning av krossberg till väg- och byggindustri. 
Inom dessa områden används normalt en specifik laddning på 0,5 – 0,7 kg/fm3 eftersom en 
sådan specifik laddning ger bättre hållfasthetsegenskaper/bevarar hållfasthetsegenskaperna 
för berget (Berg och Gruvundersökningar AB 2010).  
 
Det man även bör ha i åtanke vid sprängning är att det löper flertalet kross- och skjuvzoner 
genom Aitikområdet och att berg som ligger i anslutning till dessa zoner redan är naturligt 
sprött/krossat och fyllt av mikrosprickor. Vid sprängning i dessa områden bör man därför 
förvänta sig att materialer bli mycket sprött.  
 
Resultat från den egna undersökningen tyder på att kulkvarnsvärdet för berg som krossas 
upp i krossverket förhöjs markant. Ytterligare uppkrossningen av berget har alltså en viss 
inverkan på hållfastheten. Dock är det svårt att säga exakt hur stor betydelsen är efter att 
endast ett enda prov testades för kulkvarnsvärde, vilket inte är speciellt representativt. 

5.4 Slutsatser  

Detta arbete har fastställt att det finns flera olika faktorer som gemensamt bidrar till de 
varierande hållfasthetsegenskaperna för Aitiks miljöberg. Hög kvartshalt, låg glimmerhalt, 
kraftig epidotomvandling och svag struktur ger den bästa hållfastheten medan låg kvartshalt, 
hög glimmerhalt, grovkornighet och kraftig struktur bidrar till låg hållfasthet. Mina 
rekommendationer för att få de bästa hållfasthetsegenskaperna för finfiltret är att exploatera 
omvandlat berg som finns i anslutning till deformationszonerna, förkastningszonerna och 
malmzonen. När det gäller sprängpåverkan bör man överväga att använda lägre specifika 
laddningar vid sprängning av berg som skall användas som material till 
finfilterproduktionen. Användning av material som kommer från kross- och skjuvzoner bör 
undvikas eftersom att detta material i regel redan är sprött och fyllt av naturliga 
mikrosprickor. För fortsatta studier föreslår jag en fördjupad studie av hur hållfastheten för 
berget förändras vid bearbetning i krossverket. Det bör även noteras att i alla rapporter, samt 
i egen undersökning, har kulkvarnsvärdet (motstånd mot nötning) framstått som det 
avgörande värdet för att bedöma hållfastheten för bergarten. Dock är bergartens sprödhet 
(motstånd mot fragmentering) betydligt viktigare att undersöka eftersom att materialet inte 
utsätts för nötning utan fragmentering då det läggs ut och packas på gruvdammen. Därmed 
bör fokus i framtiden ligga på bergartens sprödhetstal, snarare än kulkvarnsvärde, vid 
hållfasthetsanalyser på miljöberget. 
  



16 
 

6 Referenser 
 
Berg och Gruvundersökningar AB. 2002a. Undersökning av gråbergskvalitén vid Aitik, 

Boliden Mineral AB. NCC AB och Boliden Mineral AB. 
Berg och Gruvundersökningar AB. 2002b. Petrografisk mineralogisk analys på stenmaterial 

från Aitik (Gällivare). NCC AB och Boliden Mineral AB. 
Berg och Gruvundersökningar AB. 2002c. Provtagning och kartering av diamantborrkärnor 

från Aitik. NCC AB och Boliden Mineral AB. 
Berg och Gruvundersökning AB. 2009. Anteckningar från besök vid Aitik 2009-06-16. 
Berg och Gruvundersökningar AB. 2010. Försökssalva Aitik 2010 – Kaxloggning av 

produktionsborrhål för fastställande av lastningsgränser inom försökssalvan samt 
kartering- och provtagning av diamantborrkärnor för fastställande av krossbergs-
kvaliten inom omgivande berg. Boliden EcoBallast AB. 

Berg och Gruvundersökning AB. 2014. Förenklad petrografisk analys, metod SS EN 932-3, på 
fraktion 0-32 mm. Aitik EcoBallast AB. 

FAS Metod 209-98. SS-EN 933-3. Bestämning av flisighetstal. 
FAS Metod 208-98. SS-EN 1097-6. Bestämning av korndensitet genom vägning under 

vatten. 
FAS Metod 228-98. SS-EN 1097-6. Bestämning av korndensitet med pyknometer. 
FAS Metod 210-01. SS-EN 1097-2. Bestämning av sprödhetstal. 
FAS Metod 259-02. SS-EN 1097-9. Bestämning av kulkvarnsvärde. 
Fell, R., MacGregor, P., Stapledon, D. och Bell, G. 2005. Geotechnical Engineering of Dams. 

London, Great Britain: Taylor & Francis Group plc. 
GruvRIDAS 2010. GruvRIDAS - Gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, Avsnitt 7.2. 

Svensk Energi AB. SweMin. 
GruvRIDAS. 2012. Gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. Svensk Energi AB. SweMin. 
Gustafsson, M., Blomqvist, G. och Jonsson, P. 2011. Damningsminimerad vinter- och 

barmarksdrift Mått, medel och strategier. Rapport 701. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. 

Hellman, F., Åkesson, U. och Eliasson, T. 2011. Kvantitativ petrografisk analys av 
bergmaterial – En metodbeskrivning. VTI rapport 714. Trafikverket. 

Höbeda, P. 1969. Bergmaterial till vägbyggnad. Statens Väginstitut. Specialrapport 25. 
Höbeda, P. 1971. Bergmaterial till vägbyggnad. Statens Väginstitut, Stockholm. 

Specialrapport 84: 1-126. 
Höbeda P. 1995. FAS Asfaltsbok. Kapitel: Stenmaterial. Utgiven av Föreningen för 

Asfaltsbeläggningar i Sverige. 85–110.  
Lundquist, I. 1995. Berg för krossning i Lilla Edets kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs Län, 

Miljö och planenheter. 
Marklund, U. och Richardson, P. 2011. Aitik Dagbrott och anrikning i världsklass Nulägen 

och behov. Boliden Mineral AB. 
Persson, L. och Göransson, M. 2005. Mechanical quality of bedrock with increasing ductile 

deformation. Engineering Geology, 81: 42– 53. 
Price, M. och Walsh, k. 2005. Bonniers naturguider - Bergarter och mineral. Albert Bonniers 

förlag AB. 
Trafikverket. 2002. ATB Väg. Kapitel A Gemensamma förutsättningar. Publikation 2001:111 
Viman, L. och Broms, H. 2005. Kornform och mekaniska egenskaper hos grov ballast enligt 

nya Europastandarder. Statens väg- och transportforskningsinstitut. 
Wanhainen, C. 2005. On the Origin and Evolution of the Palaeoproterozoic Aitik Cu-Au-Ag 

Deposit, Northern Sweden - A Porphyry Copper-Gold Ore, Modified by Multistage 
Metamorphic- Deformational, Magmatic-Hydrothermal, and IOCG-Mineralizing 
Events. Luleå tekniska universitet. Doktorsavhandling Department of Chemical 
Engineering and Geosciences. 

West, A. 1995. Berg för krossning i Melleruds kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Miljö- 
och planenheten. 

http://www.asfaltskolan.se/metoder/fasmetoder/fas228-98.pdf


17 
 

Wisna, M. 2013. Finfilter i fyllningsdammar - Jämförande studie av krossade och naturliga 
material. Examensarbete. Luleå tekniska universitet. Civilingenjörsexamen Väg- och 
vattenbyggnadsteknik.  

Winsa, M. 2015. Produktionskurvor Finfilter Aitik 2015. Sweco. 
Zweifel, H. 1976. Aitikgeological documentation of a disseminated copper deposit, A 

preliminary investigation. Sveriges Geologiska Undersökning. Serie C nr 720. 
Avhandling och uppsatser. Stockholm. Årsbok 70 nr 2. 

Åkesson, U., Hansson, J. och Stigha, J. 2004. Characterisation of microcracks in the Bohus 
granite, western Sweden, caused by uniaxial cyclic loading. Engineering Geology, 72: 
131 – 142. 

  



18 
 

Bilaga 1. Hållfasthetsegenskaper för sprängt och sprängpåverkat 

miljöberg 

 
Hållfasthetsegenskaper för sprängt miljöberg från den västra delen av hängväggen, Berg och 
Gruvundersökningar AB (2002a) samt kulkvarnsvärden från egen undersökning (H1-H4, P1-
P4) 
Sprängt miljöberg 

    Beskrivning Kulkvarn Sprödhet Flisighet Prov 
Hornbländegnejs  20,2 62 1,43 Skut 1 
Hornbländegnejs  19 59 1,33 Skut 2 
Hornbländegnejs 16,3 55 1,35 Tipp 1 
Hornbländegnejs 19,8 61 1,33 Tipp 2 
Hornbländegnejs 12,5 30,9 1,26 4055 
Hornbländegnejs 14,9 - - 1 
Hornbländegnejs 13,6 - - 2 
Hornbländegnejs 12,8 35 1,37 1 
Hornbländegnejs, bandad 17,1 52 1,36 KB 16 
Hornbländegnejs 16 50 1,3 KB 6  
Hornbländegnejs,  13,1 51 1,33 KB 14 
Hornbländegnejs,  12,4 50 1,33 KB 15 
Hornbländegnejs,  14,9 51 1,35 KB 17 
Hornbländegnejs 10 56 1,25 KB 7 
Hornbländegnejs, svag epdt, bandad 13,3 - - H1 
Hornbländegnejs, svag epdt 13,4 - - H2 
Hornbländegnejs, krft band 20,6 - - H3 
Hornbländegnejs, krft band,  8,8 - - H4 
                                  krf epdt, krf k-fspt 

    Pegmatit 8,7 48 1,34 2 
Pegmatit 15 61 1,32 Tipp 3 
Pegmatit 17,4 62 1,3 Tipp 4 
Pegmatit 8,5 - - P1 
Pegmatit 11,1 - - P2 
Pegmatit 9,8 - - P3 
Pegmatit 8,2 - - P4 

 
Hållfasthetsegenskaper för sprängpåverkat miljöberg från en pallvägg i den nordvästra delen 
av dagbrottet, Berg och Gruvundersökningar AB (2002a).  

Sprängpåverkat miljöberg 

    Beskrivning Kulkvarn Sprödhet Flisighet Prov 

Hornbländegnejs, kvarts-biotit, epidot omv 11,2 44 1,3 KB 13 

Hornbländegnejs, kvarts-biotit 15,9 55 1,3 KB 5 

Hornbländegnejs, kvarts-biotit, folierad 26,1 58 1,34 KB 8 

Hornbländegnejs, krft epidot omv  8,6 41 1,28 KB 3 

Hornbländegnejs, hornbländebandad 13,6 39 1,3 KB 9 

Hornbländegnejs, hornbländebandad 13,9 49 1,32 KB 1 

Hornbländegnejs, hornbländebandad 15,5 43 1,32 KB 10 

Hornbländegnejs, hornbländebandad  15,7 50 1,34 KB 11 

Hornbländegnejs, bandad 17,2 57 1,29 KB 12 

Granitpegmatit 8,4 52 1,27 KB 2 

Granitpegmatit 9,2 53 1,22 KB 4 
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Bilaga 2. Hållfasthetsegenskaper för miljöberg som påverkats av 

sprängning (diamantborrat) 

 
Hållfasthetsegenskaper för miljöberg opåverkat av sprängning (diamantborrat) från den 
nordvästra hängväggen, Berg och Gruvundersökningar AB (2002c, 2004). 
Beskrivning Kulkvarn Sprödhet Flisighet Prov 

Hbgn, krf epidot omv, k-fältspat inf 11,2 42 1,32 P9 

Hbgn, epidot omv, k-fältspat inf 14,7 51 1,26 P16 

Hbgn, svag bandad, epidot omv, k-fältspat inf 10,4 47 1,26 P10 

Hbgn, svag bandad 13,7 41 1,32 P2 

Hbgn, svag bandad 13,7 47 1,32 P7 

Hbgn, bandad 13,2 49 1,25 P1 

Hbgn, bandad, epidot omv 10,9 41 1,33 P3 

Hbgn, bandad, epidot omv 10 39 1,32 P5 

Hbgn, bandad, svag epidot omv, k-fältspat inf 9,9 41 1,31 P8 

Hbgn, bandad, svag epidot omv, k-fältspat inf 13,2 42 1,38 P12 

Hbgn, bandad, svag k-fältspat inf 15,9 55 1,36 P13 

Hbgn, andad, epidot omv, k-fältspat inf 10,5 39 1,26 P14 

Hbgn, rikl bandad 14,2 44 1,31 P11 

Hbgn, rikl bandad, slirig, epidot omv 12,3 46 1,28 P6 

Hbgn, svag foliering, svag epidot omv 10,7 43 1,28 P4 

Hbgn, folierad, svag bandad 13,4 47 1,25 P15 

Hbgn svagt bandad, ep omv 11,3 55 1,3 1 

Hbgn bandad, ep omv, kfsp inf 15,8 56 1,34 5 

Hbgn bandad, ep omv, kfsp inf 13 53 1,31 6 

Hbgn bandad, krf ep omv 11,6 43 1,32 3 

Hbgn, svag foliering, ep omv 16 53 1,31 28 

Hbgn, ep omv 15,7 52 1,33 11 

Hbgn, ep omv, kfsp inf 11,1 49 1,32 14 

Hbgn, ep omv, kfsp inf  16,3 56 1,3 16 

Hbgn, ep omv, kfsp inf 11,2 40 1,32 19 

Hbgn, krf ep omv, kfsp inf  12,5 46 1,34 15 

Hbgn, krf ep omv, krf kfsp inf 11,8 45 1,33 18 

Hbgn, krf ep omv, krf kfsp inf 11,5 40 1,32 25 

Hbgn, krf ep omv, krf kfsp inf 11,7 47 1,34 8 

Hbgn, krf ep omv, krf kfsp inf 13,4 40 1,34 9 

Hbgn, krf ep omv, krf kfsp inf 9,2 47 1,31 27 

Hbgn, ep omv, kfsp inf + Pg 14,3 58 1,35 21 

Hbgn, ep omv, kfsp inf +Pg 10 41 1,23 22 

Hbgn+pg+glimskif 16,7 55 1,32 20 

Pegmatit 11,6 53 1,25 4 

Pegmatit 8,6 55 1,26 10 

Metabasit + pegmatit 13,4 47 1,33 7 

Metabasit, krf folierad 17,9 55 1,33 13 

Metabasit, svag ep omv 17 55 1,28 2 

Metabasit(gabbro) 13,4 47 1,3 23 

Metabasit(gabbro) 15,7 50 1,33 24 
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