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SAMMANFATTNING 
 
I denna artikel redovisas nyare litteratur om sprängningens påverkan nedströms i sön-
derdelningsprocessen. Först presenteras en internationellt använd sprängningsmodell 
och vilka slutsatser man kan dra av hur styckefallet påverkas av förändringar i spräng-
ningen. Därefter presenteras laboratorie- och fältundersökningar av hur sprängningen 
påverkar mikrosprickinnehållet i och kross- och malbarheten hos sprängda bergstycken. 
Sedan refereras allmänna fältstudier på kross- och kvarnsystem och undersökningar där 
värdet av ökat utbyte till följd av ändrad sprängteknik beräknas. Systemansatser som 
Mine-to-mill redovisas. 
 
Artikeln avslutas med några slutsatser om sprängningens inverkan på förhållandena 
nedströms. Huvudslutsatsen blir att sprängningen sannolikt har stor potential att förbätt-
ra utbytet i sönderdelningsprocessen men att förbättringarna kan vara svåra att uppnå på 
grund av systemens komplexitet. Undersökningar pekar på att de mikrosprickor som 
sprängningen skapar kan överleva tills flödet når kvarnarna men det finns svaga direkta 
bevis för det. Sprängningens inverkan på friläggning av malmpartiklar är också oklar. 
 

1 Inledning 
Gruvor, kross- och mineraltäkter samt kalkbrott använder sprängning för losshållning 
och fragmentering av berg. Bergstyckenas storlek, form och andra egenskaper bestäm-
mer utbytet i efterföljande krossning och malning i produktionsprocessen.  
 
Utbytet är någon mätbar storhet som kan kopplas till kostnader eller intäkter. Det ändras 
med geologin och kan även växla med t.ex. årstiden. Ett bättre utbyte kan bestå av 
− ett större flöde genom krossar och kvarnar 
− en lägre energiförbrukning i processen 
− mindre volymer av värdelösa eller kostnadsbehäftade fraktioner som fint eller skut 
− en högre kvalitet på slutprodukten 
− ett högre metallinnehåll i koncentrat eller bättre malmutbyte. 
 
Bolidens Aitikgruva bryter ca 20 Mton malm per år som passerar krossar och autogen-
kvarnar innan den går till flotation. LKABs gruvor producerar ungefär lika mycket hög-
gradig järnmalm som också krossas och mals. Malda volymer i gruvindustrin är betyd-
ligt större cementindustrins ca 2 Mton. Krossar och kvarnar är stora investeringar och 
det finns stora vinster i att öka malmflödet genom dem.  
 



Herbst & Pate (2003) uppskattar att årligen används ca 370 TWh till en kostnad av 260 

000 Mkr i världen för att neddela malm och mineral till ca 0,5 mm stora korn. Malning-
en kräver mest energi, ca 75% av kostnaderna. Energikostnaderna för sprängning upp-
skattas till ca 1 %, grovkrossning till ca 2 % och finkrossning till 20 %. Även energi-
mässigt finns alltså stora vinster att göra. Till detta kommer slitdelar mm till ett värde av 
ca 50 000 Mkr. I artikeln används genomgående kursen 1 US $ = 2 AUD = 10 kr. 
 
Svenska täkter producerar årligen ca 40 Mton sprängt krossberg. Ungefär 4-6 Mton av 
0–4  mm fraktionen saknar avsättning och utgör en ekonomisk och miljömässig belast-
ning. I vissa täkter är andelen osäljbart finmaterial upp till 30-40 %. Det är fullt möjligt 
att öka utbytet betydligt om sprängningen vore en mer förutsägbar delprocess. Det för-
sta steget dit är resultatstyrd sprängning, vare sig önskat resultat är en viss styckefalls-
fördelning eller stycken med viss kvalité eller sådana som kan krossas eller malas med 
mindre energiförbrukning. I en ny lägesrapport gås förutsättningarna för detta igenom, 
Ouchterlony (2003). Delar av den återges här. 
 

2 Sprängningens inverkan på förhållandena nedströms 

2.1 Inledning 
Workman & Eloranta (2003) anger att det finns två viktiga effekter av sprängningen. 
Den första är styckefallet som påverkar både lastningen och krossningen vilket stått i 
fokus i tidigare undersökningar. Dåligt styckefall ökar också belastningen på efterföl-
jande krossteg eftersom en mindre del av det sprängda berget kan siktas av och passera 
förbi krossarna. Detta påverkar både energiförbrukning och massflöden. Det finns ex-
empel där undermåliga kross- och kvarnflöden har bestämt verkens produktivitet. 
 
Sprängningens andra och osynliga effekt är sprickor som bildas inuti sprängstenen. 
Mikrosprickor har störst möjlighet att överleva krossningen och att finnas kvar i det 
material som matas in i kvarnarna. Sådana sprickor ”skadar” stenarna och sänker den 
kraft och energi som behövs för att sönderdela dem. Därmed kan utbytet ökas. 
 
Sprängningen kan också påverka energikostnaderna för krossning och malning, se Elo-
ranta (1995) och Paley & Kojovic (2001). Man menar att det är rimligt att anta att både 
styckefallsfördelningen och skadan inuti stenarna påverkar krossningen och malningen 
nedströms. Adam & Siddall (1988) är av delvis motsatt uppfattning och hävdar att för 
hårda malmer så kan sprängningen dimensioneras utan större hänsyn till effekterna ned-
ströms. Deras slutsatser grundar sig emellertid på simuleringar. 
 
Eftersom ingående gods till kvarnarna typiskt har största stycken med mellan 20–100 
mm sida så är det huvudsakligen mikrosprickor som kan överleva och påverka malbar-
heten. Hur långt mikrosprickorna överlever i praktiken finns rätt lite belägg för.  
 
En tredje faktor som påverkar utbytet är friläggningen av malmkornen. Större frilägg-
ning innebär ett bättre malmutbyte. En ännu obesvarad fråga är om sprängning som 
skapar flera mikrosprickor i och runt enstaka mineralkorn verkligen ökar malmutbytet.  
 



2.2 Sprängningsmodeller och styckefallsfördelningen  
Det finns åtskilliga s.k. sprängningsmodeller, dvs. i praktiken formelsystem som beskri-
ver hur styckefallsfördelningen ändras när bergförhållanden, borrplan och laddningsför-
hållanden ändras (Ouchterlony 2003). Här beskrivs Kuz-Ram modellen (Cunningham 
1983, 1987), som är mest känd, och en utvidgning av den. Modellen beskriver pall-
sprängning. Dess slutsatser om hur styckefallet kan påverkas summeras till sist. 
 
Styckefallsfördelningen ges vanligtvis i form av den kumulativa fördelningsfunktionen 
P(x) som beskriver mass- eller volymandelen som idealt passerar en sikt med maskvid-
den x. P(x) varierar mellan 0–1 eller 0–100 %.  
 
Se Figur 1, där definieras några praktiskt relevanta storheter som 
 x50 =  Den maskvidd genom vilken hälften av salvan (P = 0,5 eller 50 %) passerar, 

ofta kallat medelstyckefallet. Andra procentsatser används också, t.ex. 80 %. 
 PS = Skutandelen, dvs. den del av salvan som är större än ett något mått xS som 

bestäms av lastningens eller krossens möjligheter att hantera bergstyckena. 
 PF = Finandelen, dvs. den del av salvan som är mindre än något ekonomiskt be-

stämt mått xF. 
 

 
Figur 1: Den kumulativa styckefallsfördelningen P(x) med några relevanta mått. 
 
 
I Kuz-Ram-modellen används den s.k. Rosin-Rammler eller Weibull funktionen  
 

 P(x) = 1-e-ln2·(x/x50)n
 = 1-2-(x/x50)n

 där 0 ≤ x < ∞. (1) 
 
Den har två modellparametrar, medelstyckefallet x50 och likformighetsexponenten n. 
Grundekvationen ger x50 i cm som 
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Här är A en bergmassefaktor, Qe (kg) laddningstorleken, sANFO (%) viktstyrkan hos an-
vänt sprängämne relativt ANFO och q (kg/m3) den specifika laddningen. Faktorn A kan 
variera inom 0,8−21 och påminner t.ex. om RMR-beskrivningen. Den ges av  
 
 A = 0,06·(RMD+RDI+HF) där (3) 
 
 RMD = ”Rock mass description”, bergtermen som sätts  = 10 om vittrat eller löst,  = JF om 

vertikala slag eller = 50 om massivt berg samt 
 JF  = ”Joint Factor” = JPS + JPA = avståndsterm + stupningsterm där 
    JPS = 10 om medelavstånd SJ < 0,1 m, = 20 om 0,1 m ≤ SJ ≤ xS  eller = 50 om SJ  

> xS och 
  JPA = 20 om slagen stupar ut från fronten), = 30 om de stryker ┴ fronten eller = 

40 stupar in i pallfronten. 
 RDI  = “Rock density influence”, densitetstermen = 0,025·ρ(kg/m3) – 50 
 HF  =  Hårdhetsfaktorn, ges av tryckhållfasthet σc (MPa) eller E-modul E (GPa)   HF = 

E/3 om E < 50 GPa eller σc/5 om E > 50 GPa. 
 
Den sista ekvationen i Kuz-Ram modellen är 
 
 n = (2,2-0,014·B/Øh)·√(1-SD/B)·[0,5·(1+S/B)]·[|Lb-Lp|/Ltot+0,1]0,1·(Ltot /H) där (4) 
 
 B = försättning (m)  S = hålavstånd (m) 
 Øh = borrhålsdiameter (m)  Ltot  = total laddningslängd (m) 
 Lb = bottenladdningens längd (m) Lp = pipladdningens längd (m) 
 H = pallhöjd eller håldjup (m)  SD =  borrningsfelets standardavvikelse (m). 
  
Det är värt att notera att uttrycket för n enbart innehåller geometriska faktorer.   
 
Kuz-Ram-modellens popularitet har gjort att utvidgningar gjorts. Några gäller A-faktorn 
som bl.a. kopplats till MWD-data. De viktigaste står Julius Kruttschnitt Mineral Rese-
arch Centre (JKMRC) i Australien för. Därifrån kommer Crush Zone Model (CZM) och 
Two Component Model (TCM), se t.ex. Kanchibotla m.fl. (1999) och Djordjevic 
(1999). JKMRC använder numer främst CZM i sina tillämpningsarbeten. 
 
CZM använder Kuz-Ram formlerna för att beskriva det grova styckefallet från en yttre 
zon där dragbelastning och befintliga sprickor bestämmer sönderdelningen. Till denna 
fogas en zon närmast borrhålet där berget krossas under belastning av borrhålstrycket, 
se Figur 2. Det krossade berget antas följa en flackare Rosin-Rammler kurva än det gro-
va styckefallet. 
 
Krosszonens radie rc = Øc/2 beräknas ur spänningen runt ett statiskt belastat hål som 
 
 rc = Øh/2·√(ph/σc) med ph = 0,25·ρeD

2. (5) 
 



Här är faktorn 0,25·ρeD
2 en uppskattning av borrhålstrycket ph när laddningen detone-

rar. ρe (kg/m3) är sprängämnets densitet, D (m/s) dess detonationshastighet eller VOD 
och σc (Pa) bergets tryckhållfasthet.  

 
Figur 2:Skiss över krosszonen runt ett sprängborrhål. 
 
Styckefallsfördelningen för det krossade materialet måste ansluta till fördelningen för 
det grövre styckefallet. Först antas att allt material inom krosszonen är mindre än xc = 1 
mm. Krossvolym per meter borrhål vc (m

3/m) och mängd passerat Fc av ges då av 
 
 vc = π(Øc

2 – Øh
2)/4  där Øc = 2rc och Fc = vc/(BS). (6a-b) 

 
Det krävs en punkt till för att bestämma finfördelningens utseende, se Figur 3. Bryt-
punkten ansattes först till x50 för starkt berg, när σc > 50 MPa, eller x90 for mycket svaga 
bergarter, när σc  < 10 MPa. CZM har förfinats sen dess men algoritmerna har inte pub-
licerats. I en tillämpning för Aitikgruvan hamnar t.ex. brytpunkten nära x70. 

 
Figur 3: Styckefallsfördelningen i CZM-modellen med fin- och grovfördelningar. 
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CZM är en ingenjörsmodell med flera svagheter. Den första och mest uppenbara är att 
fördelningen har en brytpunkt där lutningen inte är kontinuerlig, se Figur 3. Den andra 
är den seglivade myten om ett kvasistatiskt borrhålstryck i ett berg som reagerar elas-
tiskt. Såväl mätningar som beräkningar visar att detta är fel. Den tredje är ansatsen att 
allt finmaterial kommer från krosszonen närmast borrhålet. Nya rön (Svahn 2003, Mo-
ser m.fl. 2003 & Ouchterlony 2003) visar att också detta är fel. 
 
CZM-modellens styrka är att den använts i flera tillämpningar tillsammans med stycke-
fallsmätningar, t.ex. bildanalyssystemet Split (Kemeny m.fl. 1999).   
 
Det går nu att summera Kuz-Ram och CZM-modellernas förutsägelser om hur stycke-
fallsfördelningen ändras. Uttrycket (2) för medelstyckefallet visar att x50 minskar utan 
att n ändras om i samma borrplan ett sprängämne med större sprängstyrka används eller 
ett sprängämne med högre densitet används så att specifik laddning q och Q ökar.  
 
Om den specifika laddningen ökas genom att borrhålsmönstret krymps (mindre B men 
konstant S/B och Øh) så minskar x50 men samtidigt ökar n, dvs. grovfördelningen blir 
brantare. En brant fördelning är normalt önskvärd eftersom skutandelen då minskar.  
 
Uttrycket (3) för A visar att man i viss mån kan påverka styckefallet genom att i ett be-
fintligt brott orientera brytningsfronten rätt i förhållande till bergmassans struktur. 
 
Uttrycket (4) för n visar att man får en brantare grovfördelning om  
– förhållandet försättning/håldiameter B/Øh eller borrhålsavvikelserna SD/B minskar 
– förhållandet hålavstånd/försättning S/B ökar 
– laddlängden Ltot ökar eller avladdad (H-Ltot) längd minskar 
– sprängämnesfördelningen i borrhålet är jämn, Lc = 0 and Lb = Ltot. 
Dessutom anger Cunningham (1983) att n ökar med ca 10 % om en alternerande hål-
sättning används. 
 
Thornton m.fl. (2001) gjorde en känslighetsanalys för CZM-modellen genom att ansätta 
sannolikhetsfördelningar för indata baserat på fältmätningar och sedan göra ett antal 
beräkningar med slumpade värden. De fann då rankningen i tabell 1.  
 
Tabell 1: Rankning 1-5 av olika parametrars inflytande på styckefallet i CZM-modellen  
Styckestorlek, mm 1 2 3 4 5 

< 1 σc Ltot D S B 
1 - 5 σc Ltot D S B 
5 - 10 σc Ltot S S B 
10 - 50 σc Ltot in-situ block D B 
50 - 100 in-situ block σc Ltot H S 
100 - 250 in-situ block Ltot H B S 
250 - 500 Ltot in-situ block H B S 
500 - 1000 Ltot H in-situ block B S 

 



Här framträder laddningslängden Ltot som den mest betydelsefulla faktorn. En alltför 
liten avladdning kan dock ge kast. Detonationshastigheten D anges kunna påverka fram-
förallt finfraktionerna, något som kan vara svårt att verifiera i praktiken (Gynnemo 
1997). Borrplanens storlek, B och S, har som synes en underordnad betydelse i Tabell 1.  
 
Formlerna i detta avsnitt ger indikationer på hur sprängningsförhållandena kan ändras 
för att erhålla det styckefall som man vill ha för ingående gods till krossar och kvarnar. 
 

2.3 Ändring i mikrosprickinnehåll samt i kross- och malbarhet 

2.3.1 Nyare laboratoriestudier 
Nielsen & Kristiansen (1996) gjorde två serier av malbarhetsprov på sprängbelastat 
berg. I den först serien studerades effekten av VOD. Kuber av fyra sorters gråberg med 
sidlängden 0,5 m sprängdes med två sorts dynamit, en med D = 3500 m/s, dvs låg VOD, 
och en med 6000 m/s, dvs hög VOD. Styckefallet samlades upp och siktades.  
 
Sprängning med hög VOD gav alltid ett finare styckefall. Malbarhetsproven gjordes på 
två sampel för varje kombination av bergart och sprängämne. Ett sampel togs från fin-
fraktionen –8 mm och ett från grovfraktionen +20 mm utan stycken med sågade ytor.  
Grovsamplen krossades till –8 mm och allt material –2 mm avlägsnades. Ur grov- och 
finsamplen framställdes nära nog identiska fördelningar för torrmalning i en kulkvarn. 
Efter 10 minuters malning siktades chargen ner till 0,1 mm. 
 
Finsamplen var alltid lättare att mala. Bonds arbetsindex Wi var 10−40 % lägre jämfört 
med grovsamplen för samma bergart. Effekten av sprängämnet var inte lika tydlig. 
Samplen från hög-VOD blocken var i genomsnitt lättare att mala. Undantaget var fin-
samplen av kvartsdiorit där Bonds arbetsindex var 5−13 % lägre för grovsamplen. 
 
Skillnaden i malbarhet var alltid mindre för sampelpar från block som sprängts med 
hög-VOD dynamit. Nielsen & Kristiansen (1996) förklarar detta med att ”låg-VOD dy-
namiten, som har lägre akustisk impedans, skapar förhållandevis färre mikrosprickor i 
grovsampel som kommer från kubernas yttre delar”. 
 
I en andra försöksserie undersöktes effekten av specifik laddning på Ø 63-mm borrkär-
nor av tre malmer, takonit, nefelinsyenit och ilmenit. Sprängbelastningen gjordes med 
10 g/m pentylstubin längs kärnorna. Satser om tre kärnor sprängdes med pentylstubin 
dels längs ena sidan, dels längs båda sidorna. Kärnorna gick sönder. 
 
Efter sprängning krossades kärnstyckena till –8 mm och malsampel bereddes på samma 
sätt som ovan. Malsampel bereddes också av hela, icke sprängbelastade kärnor. Resulta-
ten visar klart att malbarheten var större för sampel av sprängbelastat material och att 
den var störst för sampel av hårdast sprängbelastat material. Bonds arbetsindex för en 
takonitmalm sjönk från 14,4 kWh/ton till 6,7 respektive 3,9 kWh/ton. 
 
Nielsen & Kristiansen (1996) summerar sitt arbete som följer 
1. Användning av större borrhålsdiameter vid i övrigt lika förhållanden ökar andelen 

finmaterial i sprängsalvan. 



2. Användning av ett sprängämne med hög VOD ger större finandel efter sprängning 
och krossning jämfört med användning av ett sprängämne med lägre VOD. 

3. Användning av ett sprängämne med hög VOD ökar malbarheten hos malm efter 
sprängning och krossning 

4. En ökning av specifik laddning med samma sprängämne ökar både krossbarheten 
och malbarheten hos den sprängda malmen. 

 
I ett uppföljningsarbete (Nielsen 1999) togs tunnslip från 1–2 mm stycken av tre av 
malmerna. Styckena hade impregnerats med fluorescerande epoxilim innan de sågades. 
Referensslip gjordes av ej sprängbelastade stycken. 
 
Man skilde på tre sorters mikrosprickor; små sprickor inom mineralkornen, korngräns-
sprickor som följer flera korn och kornsprickor som skär igenom ett eller flera korn. 
Observationerna visade att för antalet sprickor per ytenhet gäller 
– sprängda stycken innehåller fler mikrosprickor än osprängda stycken 
– högre specifik laddning ger fler mikrosprickor  
– korngränssprickor dominerar i takoniterna och småsprickor i ilmeniten 
– småsprickor har ett starkare samband med laddning än korngränssprickorna har. 
Alla tre sorterna av mikrosprickor bör öka kross- och malbarheten hos malmen. Korn-
gränssprickorna ökar också malmutbytet. 
 
Även Katsabanis m.fl. (2003a-b) har studerat effekten av sprängbelastning på bergmate-
rial och hur detta yttrar sig i egenskaper som E-modul, hållfasthet och malbarhet. Mal-
barheten mättes med Bonds arbetsindex i kulkvarn. Nedsättning i E-modul- och håll-
fasthetsvärden användes som mått på inre skada och på möjlig ökning av krossbarhet. 
 
I den ena undersökningen (Katsabanis 2003a) användes tolv block av granodiorit, nio st. 
med dimensionerna 0,93·0,30·0,24 m och tre med halva längden. I de större blocken 
borrades två till fyra 160 mm djupa Ø = 12 mm hål längs mittlinjen, i de mindre ett hål. 
Sprängningen gjordes med 5,3 g/m pentylstubin med vatten eller med 15,9 g/m stubin 
med fin sand som kopplingsmedium. Fördröjning av initieringen mellan hålen på 20–
250 µs användes. Ingen synlig yttre skada på blocken åstadkoms. 
 
Den inre skadan i blocken uppskattades genom att mäta utbredningshastigheten cP (m/s) 
för P-vågen genom blocken på ett 5·5 cm rutnät både före och efter sprängning. cP räk-
nades om till E-modulvärden genom ”stångformeln” E = ρ·cP

2 och skadenivån beräkna-
des sen ur E-modulens minskning jämfört med högsta uppmätta värde före sprängning. 
 
Den ursprungliga skadenivån om 8 % ökade med i genomsnitt 12 % till 20 % genom 
sprängningen. Fragmentering eller sönderfall av bergmaterialet uppträder ungefär vid 
skadenivån 63 %. Skadenivån i enstaka mätpunkter i rutnätet låg mellan 35–50 % nära 
spränghålen och avtog med ökande radiellt avstånd. Punktlastprovning gjordes också på 
prov från tre av blocken. Nivålinjerna för hållfastheten i blocken stämde rätt väl med 
nivålinjerna för skadan. 
 
Vidare så ökade skadenivån med styrkan på pentylstubinen och den påverkades av tänd-
fördröjningen. Den största skadan erhöll vid 40 µs fördröjning, vilket motsvarar den tid 
det tar för stötvågen från närliggande hål att nå nästa hål när stubinen där detonerar. 



Värdet 40 µs motsvarar ca 0,20-0,27 ms/m hålavstånd och är ca 10 gånger kortare än 
vad som normalt rekommenderas vid pallsprängning. 
 
Malningsproven gjordes på sampel från tre block och från opåverkat berg, alla med lika 
fördelningar med x80 = 2,34 mm. Från varje block gjordes tre sampel, ett inom ringen 
0–5 cm nära ett spränghål, ett inom ringen 5–10 cm och ett utanför 10 cm. De kördes 
20, 60, 100 och 140 varv i en kulkvarn och nedmalningen följdes genom att mäta x80.  
 
Bonds arbetsindex mättes i ett fall till Wi = 13,63 kWh/ton tillsammans med x80. Alla 
andra x80-värden räknades om till Wi –värden med hjälp av Bonds ekvation (1952)  
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W = tillförd energi (kWh/ton) 
Wi  = arbetsindex för aktuell bergart (kWh/ton) 
xF80 = maskvidd för 80% passerande hos ingående gods (µm) 
xP80 = maskvidd för 80% passerande hos den malda produkten (µm). 
 

Resultaten visade att sampel från de två inre ringarna i block nr 4, som hade sprängts 
med den starkare stubinen, var mer lättmalda. Den uppmätta skadenivån var 40–45 % 
vilket motsvarar en 25 % nedsättning av P-vågshastigheten.  
 
Katsabanis (2003a) drar slutsatsen att när skadan i bergarten överskrider en viss tröskel-
nivå så påverkas malbarheten. Vid lägre skadenivåer så tas nedsättningen av punktlast-
hållfastheten som en indikation på en ökad krossbarhet. 
 
I en annan artikel redovisar Katsabanis (2003b) en liknande undersökning som den Ni-
elsen & Kristiansen (1996) gjort. De sprängde pentylstubin av olika styrka längs borr-
kärnor, Ø 50 mm ggr 100 mm, av granodiorit och kalksten. Grundförsöket använde stu-
bin på ena sidan borrkärnan. Övriga försök i granodiorit hade stubin även på den andra 
sidan som detonerade antingen samtidigt eller med en viss fördröjning, max 50 µs. I 
kalkstensproverna undersöktes inverkan av pappmellanlägg under stubinen. 
 
Material från de sprängda kärnorna visade nedsatta E-modul- och hållfasthetsvärden. 
Samtidig upptändning av två stubiner gav oftast störst nedsättning. Uppmätta skadeni-
våer låg inom 5–60 %. Malbarheten påverkades emellertid inte nämnvärt, ens vid den 
högsta skadenivån. Därför drog Katsabanis slutsatsen: ”… för sprängskadenivåer under 
dem som krävs för att ge fragmentering (D ≈ 0,63 eller 63 %), så påverkas krossbarhe-
ten, medan för att Bonds arbetsindex skall påverkas så krävs högre skadenivåer.” 
 
Resultaten från laboratorieundersökningarna i avsnitt 2.2.1 är som synes inte samstäm-
miga. En artificiell eller i alla fall kraftigt nedskalad sprängbelastning av stenar har an-
vänts och styckefallets malbarhet och krossbarhet undersökts, i ett fall också mikro-
sprickinnehållet. Det är sannolikt att förändringarna i kross- och malbarhet kan kopplas 
till mikrosprickbildningen men exakt hur är inte klarlagt. 
 



En osäkerhet i undersökningarna är att vattenmättnaden hos proven inte verkar ha mätts. 
Den påverkar såväl P-vågshastigheten, E-modulen, drag- och tryckhållfastheten (Vutu-
kuri & Lama 1978), krossningen (Bohloli m. fl. 2001) samt rimligen även malningen. 
 

2.3.2 Fältundersökning av mikrosprickinnehåll i sprängt berg 
Hamdi m.fl. (2003) har utvecklat en metod att skilja på sprickornas och porernas bidrag 
till porositeten i sedimentärt berg, främst kalksten. Metoden har använts på bergprover 
från produktionssalvor i Nordkalks brott i Klinthagen (Moser 2003). Den bygger på det 
s.k. kontinuitetsindex CI, vilket är förhållandet mellan P-vågshastigheten cP för provet 
och motsvarande hastighet för ingående mineral, samt på porositetsmätningar. 
 
Försöksmetodiken omfattar urval av stenar, kärnborrning, mätningar och dataanalys. 
Med rätt urval kunde sprängningen påvisas ge nedsatt P-vågshastighet, jfr. tex. Jerns 
(2001) borrningar in i pallväggen bakom salvan. Metodiken tillämpades sen på 3 pro-
duktionssalvor. Referensstenar i pallväggen märktes ut och provtogs innan sprängning. 
Två lägen på 20 m avstånd valdes, ett mitt framför bakomliggande spränghål och ett 
mitt emellan två hål. Målade stenar samlades också in från salvhögen efter sprängning. 
 
Varje sten gav 2–4 vinkelrätt orienterade borrkärnor, totalt 105 st. Kärnorna torkades 
två dar innan P-vågsmätningarna. cP var alltid lägre i de i referensstenar som suttit fram-
för ett spränghål, vare sig provningen gjordes före eller efter sprängningen. Åtta stenpar 
före-efter sprängning kunde provtas. Sex av dessa visade en reduktion på mellan 2,5–13 
% efter sprängning, två visade en ökning på mellan 1–5 %.  
 
Borrkärnornas porositet nw mättes med vattenmättning. Hamdi m.fl. (2003) kunde då 
extrahera två komponenter, sprickporositeten nc och porporositeten np via ekvationerna  
 
 nc = (100-CI-1,6·nw)/20,4 och np = (22·nw-100+CI)/20,4, (8a-b) 
 
Som referensvärde för P-vågshatigheten i CI användes värdet 6660 m/s för ren kalcit då 
kalkstenssorterna rev och fragment i Klinthagen är mycket rena.  

 
Figur 4: Sprickporositetens variation med uppmätt CI för revkalkstenen i Klinthagen.  
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Porporositeten för kalkstensorterna ligger inom 1–8 % medan sprickporositeten är avse-
värt lägre. Dess variatorn med uppmätta värden på kontinuitetsindex visas i Figur 4 
ovan. Hamdis arbete visar klart att produktionssprängningen inducerar mikrosprickor i 
bergmassan. 
 

2.3.3 Fältstudier av kross- och malbarhet 
Chi m.fl. (1996) och Fuerstenau m.fl. (1997) rapporterar en undersökning där konsoli-
derad kalksten sprängts på olika sätt och kross- och malbarheten sedan undersökts. I två 
produktionssalvor med ANFO i 350-400 st. 10,7 m djup hål med diametern Øh = 171–
251 mm placerades ett begränsat försöksområde med 25 % högre specifik laddning. 
 
Grundmönstret var B·S = 4,0·5,2 m med 5,5 m avladdning. I ena salvan borrades fyra 
hål med mönstret B·S = 3,0·3,9 m och i den andra ökades laddlängden med 25 % i fyra 
hål. Den specifika laddningen ökade därmed från ca 0,325 till 0,41 kg/m3. Stickprov 
med finmaterial togs sen från försöksområdet med jämna mellanrum under utlastningen.  
 
Stickproven blandades och siktades. Fraktionen som passerade maskvidden 6·8 mesh 
(2,38·3,36 mm, xf = 2,38 mm) utsattes sen för kross- och malbarhetsprov enligt  
– slagprov på enstaka stenar i en ultrasnabb belastningscell 
– krossning av enstaka stenar i en instrumenterad och fast monterad rullkross med 

olika spaltvidd; 0,8, 1,0, 1,2 och 1,4 mm 
– malning i kvarn med Ø 125 mm diameter och kulor om 3,7 kg i 3, 6, 12 och 24 min. 
 
Alla tre provtyperna visade att det hårdare sprängda berget gick sönder lättare och att 
det krävdes mindre energi för att åstadkomma detta. Slagproven visade på en nedsätt-
ning av brottenergin med ca 15 %. Lika mycket minskade den specifika krossnings-
energin E (J/g eller kWh/ton) i rullkrossförsöken. 
 
Styckefallskurvorna för krossprodukterna visade stor likformighet oavsett spaltvidden. 
Chi m.fl. (1996) och Fuerstenau m.fl. (1997) valde därför att plotta reduktionsgraden    
xf /x50 som funktion av E. Data uppfyller med god noggrannhet den linjära relationen 
 
 xf /x50 = j·E + C, (9) 
 
Här är j (ton/kWh or g/J) ett mått på stenarnas malbarhet. Sambandet (9) har uppenbar-
ligen koppling till Rittingerhypotesen och Steiner’s (1991, 1998) energiregisterbegrepp. 
Malbarheten ökade i genomsnitt med 8-9 % för det hårdare sprängda berget. För försö-
ket med mindre borrmönster ökade j från 1,58 till 1,71 g/J. Kulkvarnsvärdena indikera-
de energibesparingar av samma storlek. 
 
Vid senare försök i verksskala med porfyrisk kopparmalm gav en minskning av borr-
planen från B·S = 9·9 m till 8·8 m en ökad genomsättning i SAG-kvarnar med 5–10 %.  
 
Enligt undersökningarna i avsnitt 2.3 tyder mycket på att starkare sprängpåverkan 
– ger ökad mikrosprickbildning men dess art beror på bergarten och dess omfattning 

på avståndet från laddningen 



– ger oftast en nedsättning av mätta E-modul och hållfasthetsdata 
– ökar bergets krossbarhet och ökar bergets malbarhet. 
Möjligen finns en tröskelnivå för skadan eller mikrosprickinnehållet innan malbarheten 
ökar nämnvärt. 
 
Slutsatsen om krossbarheten stämmer väl med Heikkiläs (1991) resultat att kvalitén hos 
en sprängd fraktion krossberg vanligtvis är lägre än hos motsvarande krossad fraktion 
och att kvalitetsnedsättningen minskar för varje krossteg, utom möjligheten flisigheten 
som kan korrigeras i en slagkross. 
  

2.4 Allmänna undersökningar och beräkningsexempel 
Kojovic m.fl. (1995) redovisar resultat från en krosstäkt där en ökning av den specifika 
laddningen från 0,5 till 0,6 kg/m3 medförde sänkta kostnader. Ökad grävbarhet i salvan 
och mindre skuthantering sänkte kostnaderna med 4 kr/ton och en ökning av flödet förbi 
krossarna från 10 till 14 % sparade ytterligare 3 kr/ton. Var och en av dessa faktorer 
betalar mer än väl de ökade sprängningskostnaderna om 0,5 kr/ton. 
 
Paley & Kojovic (2001) arbetade med att öka flödet genom SAG-kvarnar i bly- och 
zinkgruvan Red Dog. Kvarnarna fick sitt ingående gods direkt från primärkrossen. För-
sök och modellering, bl.a. med CZM, visade att gruvan skulle kunna tjäna ca 300 
Mkr/år från en ökad produktion av koncentrat om den specifika laddningen höjdes från 
0,29 till 0,72 kg/ton. 
 
Med ändrade sprängförhållanden, emulsionssprängämne med 30 % inblandning av 
ANFO i ett annat mönster, kunde t.ex. flödet genom en kvarn ökas från 1250 till 1400 
ton/timme. En annan observation var att om mer gods går förbi primärkrossens spalt om 
150 mm så blir produkten grovdel grövre än vad SAG-kvarnen skall ha för att fungera 
väl. En finare sprängfragmentering ökar alltså inte nödvändigtvis genomströmningen. 
 
Grundstrom m.fl. (2001) arbetade på liknande sätt med att maximera genomströmning-
en i SAG-kvarnar i en guldgruva. Alla ovanstående undersökningar utgick bara från 
förändringar i styckefallet. Man ansåg att processen sprängning-krossning-malning är 
komplicerad samt unik i varje enskilt fall, vilket kräver modeller för att styra föränd-
ringarna. För mikrosprickbildningen finns inga modeller.  
 
Workman & Eloranta (2003) använder sönderdelningen av takonit som ett beräknings-
exempel. Utgångspunkten är sprängning med ANFO med en specifik laddning q = 0,33 
kg/ton eller ca 1,33 kg/m3. Sprängämnet antas ha energiinnehållet 3,35 MJ/kg och kosta 
2,64 kr/kg. Arbetsindex för takoniten antas vara Wi = 14,87 kWh/ton. Med hjälp av ek-
vation (7) beräknar de energikostnaderna för de olika stegen, se Tabell 2. 
 
De beräknar sedan effekten av en hårdare sprängning när q ökas till 0,45 kg/ton varige-
nom x80 i sprängsalvan minskar från 0,4 till 0,3 m. Energiförbrukningen i primärkrossen 
minskar till 0,194 kWh/ton och kostnaden till 0,136 kr. Sprängämneskostnaden ökar 
emellertid från 0,87 kr/ton till 1,19 kr/ton vartill kommer ökade borrningskostnader. En 
hårdare sprängning skulle inte löna sig om den inte medförde andra positiva effekter. 



Tabell 2: Relativa energikostnader för sönderdelning av takonit. 

Enhetsoperation 
Gods in 

xF80 
mm 

Produkt 
xP80 
mm 

Reduk-
tion 
ggr 

Energi 
W 

kWh/ton 

Energi-
kostnad 
kr/ton 

Kostnads-
andel 

% 
Sprängämne stort 400  0,235 0,87 5,8 
Primärkrossning 400 100 4 0,230 0,16 1,1 
Sekundär dito 100 20 5 0,60 0,43 2,9 
Malning 20 0,05 400 19,4 13,5 90,2 
Totalt    20,5 15,0 100 

 
Workman & Eloranta uppskattar att Bonds arbetsindex Wi skulle kunna sjunka från 
14,87 kWh/ton till 10,4 kWh/ton om den specifika laddningen ökade från q = 0,33 till 
0,45 kg/ton. Om denna minskning hänger med ända till malningen skulle energivinster-
na bli väldigt stora. Man säger att även andra ökningar av utbytet skulle följa eftersom 
– förbrukningen av slitdelar skulle minska 
– lastningen skulle gå fortare och kräva mindre energi 
– det skulle bli möjligt att använda lättare lastmaskiner, truckar, krossar etc. 
 
Nielsen (1999) ger ett annat mer fullständigt beräkningsexempel för takonit. Baserat på 
labbförsöken uppskattar han att Bonds arbetsindex skulle minska med ungefär 30 % om 
den specifika laddningen ökades med 30 %, från 1,2 till 1,56 kg/m3. Han gör vidare det 
mer realistiska antagandet att minskningen avtar i processkedjan så att den blir 20 % i 
sekundärkrossningen, 10 % i grovmalningen och 5 % i finmalningen. Han antar vidare 
en uppdelning mellan fasta och rörliga kostnader på 50/50 för krossar och 30/70 för 
kvarnar och inkluderar kostnaderna för lastning, transport och skuthantering. 
 
Han undersöker effekten av två förändringar i) matning av hårdare sprängd malm med 
finare styckefall direkt in i verket eller ii) detta plus ändring av krossinställningarna så 
att produktstorleken i varje steg minskar. Tabell 3 visar resultaten. Notera att energi-
kostnaderna är låga, 0,4 NOK/kWh. 
 
Tabell 3: Uppskattade effekter av ändrad sprängteknik. B&S = borrning och spräng-

ning, K&M = krossning och malning. Kostnader i NOK/ton. 
 Normal sprängning i) hårdare sprängt ii)+nya krossinställn. 
Steg Gods in 

mm 
Prod. 
mm 

Energi 
kWh/ton

Gods in
mm 

Prod. 
mm 

Energi 
kWh/ton

Gods in 
mm 

Prod. 
mm 

Energi 
kWh/ton

Sprängning  840 0,3-0,4  470 0,4-0,5  470 0,4-0,5
1’ kross 840 150 0,3 470 135 0,2 470 80 0,3 
2’+3’ kross 150 20 2,8 135 19,05 2,2 80 12 2,8 
Grovmalning 20 0,21 6,8 19,05 0,21 6,1 12 0,198 6,8 
Finmalning 0,21 0,045 18,2 0,21 0,045 17,3 0,198 0,045 16,8 
Steg B&S K&M Totalt B&S K&M Totalt B&S K&M Totalt
Kostnader 4,0 24,00 35,00 5,20 22,20 33,00 5,20 23,40 34,30 
 
Tabellen visar att kostnaderna för lastning, transport och skuthantering minskar från 
7,00 till 5,60 NOK/ton, dvs. med 1,40 NOK/ton vid hårdare sprängning. Detta är mer än 
ökningen i sprängningskostnaderna om 1,20 NOK/ton. Kojovic m.fl. (1995) fick ännu 
större besparingar. 



Energibesparingarna vid krossning och malning blir 2,3 kWh/ton efter den hårdare 
sprängningen men bara 1,3 kWh/ton om krossinställningarna ändras. Motsvarande be-
sparingar blir 1,80 respektive 0,60 NOK/ton. Det senare alternativet kan ändå vara at-
traktivt eftersom kapaciteten på finmalningen ökat med 7,5 %.  
 
Workman (2001) har en enkel tumregel för hur man skall komma nära den optimal lös-
ningen. Han tilldelar varje delprocess en energifunktion och plottar energiförbrukningen 
som funktion av ett karakteristiskt värde för det sprängda styckefallet, t.ex. x80. ”Ett 
verk som arbetar nära minimipunkten torde ha lägst driftskostnader och detta kan bli det 
kvantitativa målet för det sprängda styckefallet”. 
 

2.5 Mine-to-mill och optimering 
Ett verk med krossar, band, siktar, mellanlager och krossar är komplicerat och optime-
ring av utbytet är svårt, särskilt om sprängningen tas med. En riktig optimering behöver 
modeller för varje del som inte bara beräknar förändringen i styckefall utan även av 
flöden och kostnader.  
 
Wang & Forssberg (2003) beskriver programpaket som kan beräkna neddelningen och 
den stationära kapaciteten hos system av krossar och kvarnar med siktar och galler. 
JKMRC har t.ex. JKSimMet för detta, kombinerat med JKSimBlast för sprängningsbe-
räkningar. MinOOcad (Herbst & Pate 2003) klarar även transienta flöden. 
 
JKMRC (2003) myntade begreppet ”Mine-to-mill” vars filosofi enligt Grundström m.fl. 
(2001) kan beskrivas som ”ett angreppssätt som identifierar den hävstångseffekt som 
ändringar i sprängningsresultaten kan få på olika processer nedströms och sedan opti-
merar sprängplanerna för att nå maximal lönsamhet snarare än att optimera ingående 
delprocesser”. Potentialen i mine-to-mill sägs vara att öka utbytet som det definierades i 
inledningen. 
 
Ett typiskt optimeringsprojekt innehåller följande steg 
– Definiera målet för optimeringen. 
– Undersöka bergets sprängbarhet, dess krossnings- och malningsegenskaper, hur 

borrning och sprängning görs i praktiken samt hur kvarnarna fungerar. 
– Modellering och simulering av den fragmentering som spränging, krossning och 

malning åstadkommer, inklusive kapacitetsberäkningar. 
– Systemsimuleringar för olika sprängplaner. 
– Validering, dvs. en kontroll av att simuleringsresultaten är någorlunda riktiga. Avvi-

kelser på 5 % nämns som rimliga. 
– Implementering av nya sprängplaner och maskininställningar. 
 
Det exempel som Grundstrom m.fl. (2001) ger är en guldgruva i hornblende-diorit med 
in-situ blockstorlek 0,5–0,6 m. Man ökade flödet genom SAG-kvarnarna genom att 
övergå från Ø 200 mm borrhål och hålmönstret B·S = 5,3·6,3 m till Ø = 229 mm hål och 
mönstret B·S = 4,5·5,5 m. Den specifika laddningen ökade från q = 0,66 till 0,85 kg/m3. 
 
Craig Imrie (2003) har studerat några fall där liknande systematiska ansatser använts. 
Resultaten sägs typiskt vara ca. 2–5 % större malmutbyte, 2 % högre metallinnehåll i 



koncentrat och 5-10 % större flöden genom kvarnar. Han nämner två nyckelfaktorer,    
i) en flödesschemamodell över hela processen från geologi till kund och ii) en därtill 
anpassad informationshantering. 
 
Vinsterna kommer stegvis. Först ger flödesschemat och datainsamling ökad förståelse 
för processen. Nästa steg kommer när modellen används för att göra prognoser för vad 
olika förändringar innebär. Craig Imrie (2003) ger ett exempel från Mt Isa och ett från 
Highland Valley Copper (HVC).  
 
Vid Mt Isa resulterade systemansatsen i att verkets målsättning ändrades från att maxi-
mera kvarnflödena till att bryta så mycket lönsam malm som möjligt. Resultatet blev att 
bruten och anrikad malm minskade med 33 % men att för 
– bly ökade halten i koncentrat med 2 %, utbytet med 5 % & produktionen med 10 % 
– silver ökade utbytet med 5 % och produktionen med 5 % samt 
– zink ökade utbytet med 2 % men produktionen sjönk med 28 %. 
Efter två år hade förbättringarna blivit större än väntat och gruvan accepterat den nya 
målsättningen. Malmer som förut bedömts olönsamma att bryta kunde uppgraderas. 
 
Vid HVC (Simkus & Dance 1998) övergick man till grövre spränghålsdiameter för att 
minska kostnaderna för borrning och sprängning. Sen fick man en långsam men stadig 
minskning av flödena genom autogenkvarnarna med ca 10 %. Man införde i) digital 
styckefallsmätning efter primärkross och på kvarnmatningen, ii) ett MWD-system på 
borriggarna för att mäta malmens hårdhet och iii) ett system för att följa malmens väg. 
 
Man fann då att autogenkvarnarna föredrog ett finare ingående gods än man trott, att till 
synes identiska kvarnar krävde olika ingående gods för att ge bra flöden och att primär-
krossning med fullt intag gav det styckefall som passade kvarnarna bäst. Ändringarna 
man vidtog återhämtade hela flödesminskningen och ökade flödet ytterligare ca 7,5 %.  
 
Efter två år hade man vid HVC dragit slutsatsen att malmens hårdhet hade haft en rela-
tivt liten inverkan på kvarnflödena. Orsaken till variationerna var i stället variationer 
hos styckefallet för ingående gods. Dessutom var ytterligare höjning av flödena på väg. 
 
Craig Imrie (2003) poängterar att flödesschemat måste innehålla även tillsynes betydel-
selösa faktorer och att man inte får dra en förhastad slutsats om var de största förbätt-
ringarna kommer. Vid både Mt Isa och HVC kom de i skarven mellan två chefers an-
svarsområden. 
 
Tabell 4: Tekniker som möjliggör mine-to-mill och liknande ansatser. 
Enhetsoperation Mät- och styrtekniker 
Borrning GPS positionering & dataloggning (MWD) 
Sprängning Databeräkning av sprängplaner, gruvmätning med laser utan re-

flektor, bulktruckar med GPS och lokal beräkningskapacitet & 
prognos och mätning av styckefall 

Lastning GPS positionering av lastare & dataloggning 
Transport Dynamisk truckallokering och övervakning & styckefallsmät-

ningar 
Krossning-malning Kontinuerlig mätning av styckefall och energiförbrukning mm. 



Mine-to-mill är alltså en arbetsintensiv ansats som även innehåller mjuka aspekter. I 
USA kallas ansatsen ”Drill-to-mill” och konsultnätverk bildas kring den (AOG 2003). 
För att lyckas med ansatsen måste man kunna mäta och styra vad som händer i proces-
sen. Workman (2001) listar några sådana tekniker, se Tabell 4 ovan. 
 
Användning av dessa tekniker är också en förutsättning för att förbättringsarbetet skall 
lyckas. Aitkgruvan har installerat MineStar-systemet i detta syfte (Renström 2002). 
 
Det pågår arbete med att inordna alla modellerna för ett krossverk i program som själv 
klarar av optimeringen. Svedensten & Evertsson (2003) använder s.k. genetiska algo-
ritmer för att göra detta. De kan i dagens läge beräkna optimalt val av maskinparamet-
rar, siktstorlekar, slitage mm för att erhålla bästa utbyte avseende t.ex. i) produktfraktio-
ner, ii) produktkvalitéer, iii) slitagetoleranser, iv) maskinutnyttjande och v) lönsamhet. 
 
Bara modellerna är tillräckligt enkla kommer det att var möjligt att inkludera sprängning 
och malning med. Då borde ansatsen kunna användas för att bedöma om Workmans 
(2001) tumregel och slutsatserna från Workman & Calder (2003) ovan går att lita på. 
Det förutsätter förstås att modellerna är riktiga. Någon bra modell för mikrosprickbild-
ningen finns inte i dag.  
 

3 Slutsatser om sprängningens inverkan på förhållandena nedströms 
De viktigaste slutsatserna av den litteraturgenomgång som i delar redovisas här är att 
 
1. Det finns praktiska bevis för att sprängningen påverkar förhållandena nedströms 

under krossning och malning. 
 
2. De största energivinsterna finns att hämta i malningen eftersom storleksreduktionen 

är störst där. Vinsterna beror huvudsakligen på följande faktorer, 
– en minskning av storleken på ingående gods till primärkrossen 
– en minskning av Bonds arbetsindex and 
– en ökning av mängden finmaterial som passerar förbi krossarna 

 
3. Användning av mer energi, dvs. sprängämne vid sprängningen kan betala sig jäm-

fört med att tillföra energin nedströms i processen.  
 
4. Sprängrelaterade förbättringar av malningen beror sannolikt mest på antalet mikro-

sprickor som bildas i bergstyckena. Omfattningen uttrycks oftast som en sänkning 
av Bonds arbetsindex. 

 
5. Mikrosprickor har en möjlighet att överleva de första krossningsstegen och nå kvar-

narna men de direkta bevisen för det är rätt svaga. 
 
6. Stora kostnadsbesparingar torde kunna uppnås, främst i malningen. Ibland kan be-

sparingar i de andra delprocesserna som lastning, transport och krossning var lika 
stora. Lägre kostnader för slitdelar och användning av lättare utrustning bör också 
kunna räknas in. 

 



7. En annan möjlighet är att öka intäkterna genom att öka genomströmningen i verket. 
 
8. Mine-to-mill ansatsen utlovar ofta stora besparingar vilka ibland realiseras. Svårig-

heterna ligger i processystemens komplexitet, i att ta fram bra modeller för alla del-
processer och i att implementera förslagna förändringar i produktionen. 

 
9. Vinsterna kommer stegvis, först från systemansatsen och en klar målsättning, sen 

när modellen används för att göra prognoser för vad olika förändringar innebär. 
 
10. Ny tekniker att mäta på och styra processen gör den nödvändiga loggningen, lag-

ringen och analysen av mätdata mycket lättare.  
 
11. Nya datarutiner som kan optimera krossverk är under framtagning. Optimeringen 

kan göras för alla olika former av utbyte. I framtiden väntas sprängning och malning 
kunna tas med i optimeringen. 
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