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LIKHETER OCH SKILLNADER HOS STYCKEFALLET FRÅN SPRÄNGNING I 
MODELLSKALA OCH FULLSKALA  

Finn Ouchterlony, Swebrec vid LTU 
Peter Moser, Montanuniversität Leoben, Österrike 

Sammanfattning

Styckefallskurvor från sprängning av tre bergarter i modell- och fullskala presenteras. Modell-
försöken gjordes med Ø100-300 mm cylindriska prover laddade med pentyl. Pallsalvorna i 
Bårarp och hos Hengl bestod av en rad med 5-10 hål, salvorna i Vändletäkten hade fyra rader 
med åttiotalet hål. Berget i Bårarp består av en massiv, sprickfri granitisk gnejs medan de 
andra bergplintarna var genomsatta av sprickplan och sprängskador. Vanliga kommersiella 
sprängämnen användes i dessa pallsalvor.  

Det finns tre viktiga likheter i styckefallskurvorna, oavsett skala. Den första är att alla kurvor-
na beskrivs utomordentligt väl av Swebrec-funktionen [1]. Den andra är att i ett dubbelogarit-
miskt diagram parallellförskjuts kurvorna uppåt när den specifika laddningen ökar, något som 
stämmer med en av NBC-begreppets grundsatser. Den tredje är att i detta diagram har kurvor-
na en materialberoende inflektionspunkt. För amfiboliten från Hengl ligger punkten vid ca 0,5 
mm, för Bårarp-gnejsen vid 1,0 mm och för Vändle-graniten vid 1,5 mm. Tillsammans taget 
tyder dessa likheter starkt på att sönderbrytningsmekanismerna i modell- och fullskala har 
stora likheter, trots de olika sprängningsförhållandena.

Styckefallet i modell- och fullskala skiljer sig också åt i viktiga avseenden. Det första är att 
beräkningen av den specifika laddningen q baseras på olika lossbrutna volymer och beror på 
antalet fria ytor, vilka visas påverka styckefallet. För det andra så är exponenten för medel-
styckefallets x50 beroende av specifik laddning olika; ca. 1,1 i modellskala (x50  1/q 1,1) mot 
0,8 i fullskala. För det tredje så förklarar Kuz-Ram-modellens beroende av laddningsstorleken 
Q (x50  Q 1/6) inte mätta skillnader när q är lika i de två skalorna. Bergfaktorn A verkar också 
ha ett inbyggt storleks- eller skalberoende, vilket ger olika prognosresultat för försöken i
Bårarp och i Vändle. 

Det finns vidare en skalskillnad mellan styckefallskurvornas lutning s50 vid medelstyckefalls-
punkten. Värdena på s50 i utförda försök stämmer väl med tidigare rapporterade värden. 
Krökningsexponenten b i Swebrec-funktionen kan följaktligen uttryckas som en funktion av 
de två övriga parametrarna, x50 och xmax som anger storleken på största sten. 

Det skal- eller storleksberoende hos styckefallet som finns i Kuz-Ram-modellens x50-ekvation
omfattar alltså både Q, A och exponenten för q, den specifika laddningen. För att förbättra 
ekvationen blir det troligen nödvändigt att vidga definitionen på specifik laddning. 

Inledning

Modell- och fältförsök i Bårarp-gnejs

Tidigare arbeten [2] har visat att siktkurvorna för styckefallet från sprängda modellcylindrar 
av fyra olika bergarter och finbetong har NBC-egenskaper (Natural Breakage Characteristics 
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[3, 4]). Denna observation stärktes ytterligare i Less Fines-projektet  [5-7] så försöksunderla-
get är nu 15 olika bergarter.  Det finns emellertid mycket mindre data för sprängning i full 
skala som visar att samma förhållanden råder där. 

SveBeFo/Swebrec och Montanuniversität Leoben i Österrike (MU Leoben) har samarbetat i 
en jämförelse av styckefallet från modell- och fullskala. SveBeFo [8] sprängde sju enradssal-
vor i en 5 m hög pall i ett blockstensbrott i Bårarp i Halland, se Tabell 1. Berget består av en 
jämförelsevis massiv, dvs. sprickfri, röd granitisk gnejs med en medelkornstorlek om 3-10 
mm, en densitet om 2670 kg/m3, en tryckhållfasthet om 225-250 MPa och en draghållfasthet 
om 13 MPa. Den uppmätta P-vågshastigheten var 5400-5650 m/s.  

Tabell 1: Data för pallsalvorna i Bårarp.
Salva 1 2 3 4 5 6 7 
Pall

Försättning (m) 1,8 1,8 2,7 1,8 1,35 2,3 2,7 
Hålavstånd (m) 2,1 2,1 3,4 2,2 1,65 2,85 3,3 
Pallhöjd (m) 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 5,3 5,0 
Volym (m3) 94,5 94,5 137,7 103,0 81,1 139,0 133,7 
Massa (ton) 283,5 283,5 413,1 309,0 243,3 417,0 401,1 

Hål
Antal 6  6 4 6 8 5 4 
Diameter (mm) 51 76 76 51 38 64 76 
Håldjup (m) 5,6 5,5 5,5 5,5 5,35 5,6 5,6 
Kopplingsgrad 1 0,66 1 1 1 1 1 

Laddning
Längd (m) 4,2 4,2 3,7 4,2 4,2 4,4 4,2 
Laddningskonc. (kg/m) 2,1 2,1 5,2 2,2 1,3 3,5 4,6 
Spec. laddning1 (kg/m3) 0,55 0,57 0,55 0,55 0,52 0,55 0,58 

Borrhålsdiametern varierade från salva till salva och låg inom Ø38 till 76 mm och den speci-
fika laddningen låg inom 0,52-0,58 kg/m3. Som sprängämne användes patronerad emulsion 
med en densitet om ca 1200 kg/m3, Emulite 100 eller Kemix från Dyno Nobel med viktstyr-
kan sANFO = 87 % , en detonationshastighet (VOD) om 4800-5800 m/s och en specifik gasvo-
lym om 910-950 liter/kg. Försättning, hålavstånd och antalet hål per salva anpassades för att 
hålla den specifika laddningen ungefär konstant. 

Innan varje salva rensprängdes pallen skonsamt med pentylstubin, 20 g/m för att minimera 
kvarstående sprängskador och det gav en ren pallfront. Strukturkartering och kärnborrning 
gjordes också. 

Efter varje salva siktades och vägdes salvhögen i tre steg. Först matades allt material utom 
skuten genom en Hercules trommelsikt som gav fem fraktioner; -200, 200-350, 350-400, 400-
500 och +500 mm. Fraktionen -200 mm separerades i fyra fraktioner med en Extec-sikt; 0-25, 
25-90, 90-120 och +120 mm. Efter kvartering av fraktionen 0-25 mm togs prov för labbsikt-
ning ner till 0,075 mm. Totalt erhölls 19 fraktioner från -0,075 mm till +500 mm (Fig.1). 

MU Leoben [9] gjorde sprängförsök på cylindrar som borrats ur block från Bårarp. Försöken 
utfördes i deras sprängkammare i järngruvan Erzberg. Sju cylindrar med olika diameter; 
Ø100, 190, 240 och 290 mm laddades med pentylpulver som flegmatiserats med 7 % vax i 
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genomgående Ø5 mm borrhål. Den specifika laddningen låg i intervallet 0,36 till 2,89 kg/m3,
se Tabell 2. 
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Salva 1, Ø51 mm
Salva 2, Ø51/76 mm
Salva 3, Ø76 mm
Salva 4, Ø51 mm
Salva 5, Ø38 mm
Salva 6, Ø64 mm
Salva 7, Ø76 mm

.

Figur 1.  Siktkurvor från pallsalvorna i Bårarp. Värdet för x = 1000 mm grundas på skuträk-
ning och är inte ett framsiktat värde. 

Tabell 2: Data för modellförsöken på gnejscylindrar från Bårarp. 
Specifik laddning Prov

nr
Diam. 
(mm) 

Pallhöjd
(mm) 

Massa
(kg)

Laddning
(g)

Densitet
(g/cm3)

VOD
(m/s) (g/ton) (kg/m3)

BA10_1 103 217   4,8 4,14 0,94 5135 859 2,29 
BA10_2  103 218   4,8 5,24 1,19 5339 1083 2,89 
BA1_2  192 393 30,5 9,72 1,16 5842 319 0,85 
BA2_2  192 310 24,0 7,64 1,18 5699 318 0,85 
BA1_1  243 355 43,4 8,63 1,17 5879 199 0,53 
BA2_1  290 367 61,2 8,43 1,07 5459 138 0,37 
BA9  289 333 58,1 7,75 1,11 5743 133 0,36 

Sprängkammaren var inklädd med gummi för att minimera sekundärfragmentering av flygan-
de stycken och försedd med lock för att hindra finmaterialet från att blåsa bort. För att mäta 
VOD användes ett par tvinnade ledare som böjdes runt pentylstubin som infördes i hålets 
båda ändar. Figur 2 visar siktkurvorna. 

Likheten mellan siktkurvorna är mycket stor i intervallet 0,063-10 mm, jämför Figur 1 och 2. 
När den specifika laddningen ändras så parallellförflyttas i princip kurvorna upp eller ner i 
log-log-diagrammet. Kurvorna uppvisar alltså ett NBC-beteende. De två kurvskarorna är var 
för sig konsistenta men kurvorna från fullskaleförsöken är flackare, dvs. de innehåller relativt 
sett mer finmaterial. Detta stämmer med observationen att en salva i full skala är mindre ideal 
än en modellsprängning eftersom den behöver mer specifik energi för sönderbrytningen. 
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Figur 2. Siktkurvor från modellförsöken i Bårarps-gnejs [9].

Modell- och fältförsök i Hengl-amfibolit

Hengl Bitustein AG har flera täkter i Österrike. Hengl deltog i Less Fines-projektet [10, 6]. I 
Eibenstein vid tjeckiska gränsen bryts årligen ca 250 000 ton amfibolit och marmor, huvud-
sakligen för ballaständamål. Geologin består av en amfibolitkropp med angränsande områden 
av skiffer, glimmerskiffer och marmor. Alla bergarterna är förskiffrade.

Den ovittrade amfiboliten har bäst egenskaper. Den genomsnittliga kornstorleken är ca 0,1 
mm och den har följande typiska data; densitet 2920-2930 kg/m3, E-modul 50-120 GPa, enax-
lig tryckhållfasthet 90-105 MPa, Brasiliansk draghållfasthet 21±5 MPa, P-vågshastighet i labb 
6600±600 m/s och in-situ ca 5700 m/s i brottet. 

MU Leoben [5] gjorde sprängförsök på cylindrar som borrats ur prov från Eibensteinbrottet. 
Elva st prov med diametrarna Ø100, 190, 240 och 290 mm sprängdes med pentylpulver som 
flegmatiserats med 7 % vax i genomgående Ø5 eller 4 mm borrhål. Den specifika laddningen 
låg i intervallet 0,36 till 3,24 kg/m3, se Tabell 3. Siktkurvorna visas i Figur 3. 

Produktionssalva 420-4 sprängdes den 18 juni 2003. Den siktades i juni-juli och matningen in 
i förkrossen var klar den 5 september. Salvan hade fem Ø93 mm hål med lutningen 70º i en 
10,4 m hög pall. Nominell underborrning var 1,2 m och det genomsnittliga håldjupet 12,3 m. 
Planerat hålmönster var försättning×hålavstånd = 3,9×4,3 m. I praktiken uppmättes försätt-
ningens minimivärde till 2,8-3,3 m och maxvärdet till 3,6-5,6 mm för hål 1-4 [11]. Hål nr 5 
hade en betydligt större försättning, mellan 5,4 och 7,9 m. För att underlätta losshållningen 
borrades fyra 3-4 m långa hjälpare i 30º vinkel med hålavståndet 1,3 m. 

Som sprängämne användes Rowodyn, ett nitroglycerinbaserat sprängämne tillverkat av 
E.R.G-Bierun, samt Rowolan, ett ANFO-sprängämne. Rowodyn-patronerna har dimensionen  
Ø65×530 mm och väger 2,5 kg. Densiteten är ca 1420 kg/m3. I genomsnitt bestod laddningen 
i ett hål av 16,7 kg Rowodyn i botten, packad till 6,7 m höjd med 15 kg ANFO hälld i pipan. 
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Tabell 3: Data för modellförsöken på amfibolitcylindrar från Hengl. Normalt Ø5 mm borrhål. 
Specifik laddning Prov

nr
Diam. 
(mm) 

Pallhöjd
(mm) 

Massa
(kg)

Laddning
(g)

Densitet
(g/cm3)

VOD
(m/s) (g/ton) (kg/m3)

BIT 73 A  98 219   4,8 5,34 1,16 6127 1108 3,24 
BIT 73 B 98 188   4,1 4,34 1,11 5952 1048 3,07 
BIT 70 144 147 6,9 3,63 1,22 6255 523 1,52 
BIT 3 190 250 22,2 5,73 1,07 4501 259 0,81 
BIT 79 191 330 27,7 7,15 1,03 5449 258 0,76 
BIT 661 191 234 19,5 4,26 1,15 5823 218 0,64 
BIT 2 B1 192 210 17,7  3,34 1,12 5501 189 0,55 
BIT 2 A 242 275 36,0 6,42 1,22 6027 178 0,51 
BIT 21 241 217 28,7 5,39 1,29 6343 188 0,54 
BIT 8 289 283 55,4 6,74 1,16 5848 122 0,36 
BIT 78 289 310 60,6 7,64 1,18 5912 126 0,38 

Not 1: Ø4 mm borrhål. 
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Figur 3. Siktkurvor från modellförsöken i Hengl-amfibolit [5].

Densiteten hos ANFO anges till ca 780 kg/m3. Hjälparhålen innehöll tillsammans 17,5 kg 
Rowodyn. Totalt laddades 300 kg sprängämne vilket gav en specifik laddning om 0,38 kg/m3.
Upptändningen gjordes med elektriska tändare med 20 ms fördröjning. Alla hål utom nr 5 bröt 
rent med 0-2 m bakåtbrytning. Hål nr 5 lämnade en gadd om 3 m som avtog till noll vid på-
hugget.

Av salvans 790 m3 matades ca 2000 ton över en vibrationssikt som var uppställd nära utlast-
ningsplatsen [12]. Materialet i fraktionen -100 mm vägde 218,4 ton. Åtta siktprov om totalt 
1135 kg togs ut. Samplen delades på plats och fraktionen -10 mm togs till Leoben för hand-
siktning i labbet. Där torkades, delades och siktades de enligt samma förfarande som använ-
des för styckefallet från cylinderproven. 

Figur 4 visar siktkurvorna för de åtta proven och för de viktade medelvärdena. De andra data 
för salvan som togs var en uppskattad största stenstorlek om 1200 mm och ett medelstyckefall 
x50  281 mm, som mätts med bildanalys (Fragscan). Några sätt att konstruera hela stycke-
fallskurvan med dessa begränsade data visas och diskuteras nedan. 



���

\\Ryd-tellur\jobb\Rydheims\573429 BK Bergsprängaren\15. Swebrec\BK2007_artikel.doc 

6

Figur 4. Siktkurvor från prov tagna ur siktade fraktionen 0-100 mm i Hengl salva 420-4 [12].

Swebrec-funktionen och GGS-diagram

Både Less Fines-projektet [13] och fortsatta arbeten [1, 14] har visat att siktkurvorna från så-
väl modellförsök som fullskalesprängning och från krossning kan återges med stor noggrann-
het av den nya Swebrec-funktionen. I sin grundform ger den kumulativa mängden P(x) som 
passerar ett siktgaller med den (kvadratiska) maskvidden x som   

 P(x) = 1/{1+[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]
b
} när 0 < x  xmax. (1a) 

P(x) innehåller tre parametrar; medelstyckefallet x50 (dvs. medianvärdet då P(x50) = 0,5), 
största sten xmax och en krökningsexponent b hos kurvan. En utvidgad version med 5 paramet-
rar ges av

 P(x) = 1/{1+a·[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]
b
+(1-a)·[(xmax/x-1)/(xmax/x50-1)]

c
 }.  (1b) 

Tilläggstermen är av Gaudin-Schuhmann typ och innehåller två nya parametrar, förfaktorn a 
och exponenten c. Grundformen ger normalt i 95 % av fallen en passning med determina-
tionskoefficienten r2 (ett godhetstal som är bättre ju närmare värdet 1 det ligger) högre än 
0,995 ner till som bäst 0,5 mm. Med Gaudin-Schuhmann-termen ökar passningsintervallet 
minst en dekad, ner till ca 0,05 mm. 

Swebrec-funktionen har med gott resultat anpassats till hundratals siktade styckefallsfördel-
ningar för sprängt och krossat berg från många bergarter [14, 15]. Dataanalysen ledde till att 
följande experimentella samband mellan parametrarna hittades 

 b  0,5·x50
0,25·ln(xmax/x50) för fullskalesprängning (2a) 

 b  1,0·x50
0,25·ln(xmax/x50) för modellsprängning. (2b) 
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De numeriska värdena ges av den hopning av data som sker när lutningen s50= P’(x50) på
styckefallskurvan vid medianpunkten x50 plottas mot x50 i ett log-log-diagram. Hopningslin-
jerna återges väl av sambanden  

 s50 = 0,12/x50
0,75 för fullskala och 0,25/x50

0,75 för modellskala. (3) 

Det verkar som om värdena på konstanterna i ekvationerna 2a-b och 3 beror på skalan men 
ännu vet vi inte om beroendet återges bäst av en linjär dimension, t.ex. försättningen eller 
bergmassans blockstorlek, eller av laddningens storlek som i Kuz-Ram-modellen. Se ekvation 
4 nedan. 

Tabell 4 och 5 ger värden på de Swebrec-parametrar som erhållits från en kurvanpassning till 
data från Bårarp-gnejsen. Lutningen s50 och den sammansatta parametern s50·x50

0,75 ges också 
för att påvisa en eventuell överensstämmelse med ekvation 3. Likaså ges den specifika ladd-
ningen q (kg/m3).

Tabell 4: Swebrec-parametrar för Bårarpssalvorna. Passningsområde 0,5-500 mm. 
Salva nr 
- diam. (mm)  

q
(kg/m3)

x50
(mm) 

xmax
(mm) 

b r2 s50
(1/mm) 

s50·x50
0,75 

(1/mm0,25)

1 - 51 0,55 468 1090 1,778 0,9966 0,0011 0,113 
 2 - 761 0,57 629 2011 2,735 0,9976 0,0009 0,118 
3 - 76 0,55 529 2346 3,189 0,9969 0,0010 0,112 
4 - 51 0,55 459 1497 2,238 0,9973 0,0010 0,102 
5 - 38 0,52 414 1517 2,398 0,9977 0,0011 0,102 
6 - 64 0,55 422 2076 2,651 0,9977 0,0010 0,092 
7 - 76 0,58 511 1509 2,261 0,9968 0,0010 0,110 

Not 1: Frikopplade 51 mm laddningar, se Tabell 1. 

Tabell 5: Swebrec-parametrar för Bårarpscylindrarna. Passningsområde ner till 0,5-1 mm.
Prov

nr
q

(kg/m3)
x50

(mm) 
xmax

(mm) 
b r2 s50

(1/mm) 
s50·x50

0,75 

(1/mm0,25)
BA 10_1 2,29 2,07 31,5 1,996 0,9992 0,0886 0,153 
BA 10_2 2,89 1,23 31,5 2,103 0,9990 0,1316 0,154 
BA 1_2 0,85 19,0   63,0 1,851 0,9985 0,0203 0,185 
BA 2_2 0,85 20,5 71,5 1,891 0,9995 0,0185 0,178 
BA 1_1 0,53 33,6 101 2,101 0,9984 0,0142 0,198 
BA 2_1 0,37 57,5 160 2,226 0,9988 0,0095 0,198 
BA 9 0,36 54,6 113 1,790 0,9996 0,0113 0,227 

Figur 5a visar att passningen till pallsalvornas styckefallsfördelningar är utmärkt från stenstor-
leken 500 mm ner till 0,5 mm. För cylinderproven är passning utmärkt ner till samma gräns, 
dvs. 0,5 mm. Godhetstalet r2 är större än 0,996. Den utvidgade Swebrec-funktionen återger 
data över hela siktintervallet ner till 0,075 mm med ett ännu högre godhetstal (Fig.5b). 
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Bårarp salva 4, 51 mm hål
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Figur 5a-b. Siktdata för Bårarp salva 4 med tillpassade Swebrec-funktioner. Staplarna 
överst i diagrammen visar residualerna i %. a) Swebrec-funktionens grundform, 
område 0,5-500 mm, parametrar i Tabell 4. b) Utvidgad Swebrec-funktion, område 
0,075-500 mm, parametrar: x50 = 459 mm, xmax = 1480 mm, b = 2,224, a = 
0,99999812 and c = 2,0. r2 = 0,9976. 

Tabell 6: Swebrec-parametrar för Henglproven. Passningsområde ner till 0,25-0,5 mm.
Prov

nr
q

(kg/m3)
x50

(mm) 
xmax

(mm) 
b r2 s50

(1/mm)  
s50·x50

0,75 

(1/mm0,25)

Modellskala        
BIT 73_A 3,24 5,75 22,5 1,781 0,9989 0,0568 0,211 
BIT 73_B 3,07 5,75 25,0 1,917 0,9989 0,0567 0,211 
BIT 70 1,52 17,8 60,6 2,463 0,9991 0,0282 0,245 
BIT 3 0,81 33,4 83,5 2,507 0,9995 0,0205 0,284 
BIT 79 0,76 37,1 89,0 2,534 0,9994 0,0195 0,293 
BIT 66 0,64 39,1 80,0 2,379 0,9987 0,0212 0,332 
BIT 2_B 0,55 46,8 103 2,546 0,9993 0,0173 0,310 
BIT 2_A 0,51 49,2 100 2,451 0,9979 0,0175 0,326 
BIT 21 0,54 48,1 80,0 2,025 0,9981 0,0207 0,378 
BIT 8 0,36 63,4 189 2,979 0,9990 0,0108 0,242 
BIT 78 0,38 77,0 233 3,164 0,9992 0,0093 0,241 

Fullskala        
420-4 grund 0,38 316 1200 2,954 1,0000 0,0018 0,131 
420-4 utvidg,1 0,38 217 424 2,196 0,9992 0,0038 0,214 

Not 1: Extra parametrar; a = 0,99999969 och c = 2,4. 

Tabell 6 visar värdena på de Swebrec-parametrar som beräknats ur en kurvanpassning till data 
från sprängning i Hengl-amfiboliten. Återgivningen av data är mycket god. För modellförsö-
ken återger grundformen styckefallsdata över ett minst lika brett storleksintervall som för  
Bårarp-gnejsen med marginellt sämre godhetstal, r2 minskar i medel från 0,9990 till 0,9989. 

Data för produktionssalva 420-4 är som nämnts ofullständiga. Vi har en medelkurva för fin-
materialet 0-100 mm (Fig.4), ett uppskattat xmax-värde på 1200 mm samt ett uppskattat x50-
värde på 281 mm. Fraktionen 0-100 mm utgör 218,4 ton eller 10,92% av den totalt siktade 
mängden 2000 ton. 
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- punkter 0,063-50mm 
- punkter 100 och 1200 mm

.
.

Figur 6. Konstruktion av hela siktkurvan för salva 420-4 från Hengl, genom i) interpolering 
med rät linje samt  ii) interpolering och  iii) extrapolering med Swebrec funktion.

Ett sätt att konstruera hela siktkurvan är att interpolera linjärt mellan den fasta punkten 
P(x=10 mm) och xmax. Görs detta i log-log-diagrammet (Fig.6) erhålls det orealistiskt höga 
värdet x50  550 mm. Dessutom blir GGS-exponenten, som förklaras nedan, konstant över 
intervallet 100-1200 mm. Detta strider mot alla beräknade GGS-kurvor som tagits fram. Där-
för är den linjära interpolationen ett dåligt alternativ.  

Det är sannolikt bättre att bortse från datapunkterna för x = 63, 80 och 100 mm där siktkurvan 
för 0-100 mm fraktionen är konkav neråt och ansätta att de flesta av de kvarvarande datapunk-
terna ligger på en Swebrec-funktion som täcker hela salvans storleksintervall.  

Med Swebrec-funktionens grundform görs en interpolation från finområdet 1-50 mm till 
punkten 1200 mm samt en extrapolation utan xmax-värdet. Parametervärden ges i Tabell 6. För 
den utvidgade formen används data i intervallet 0,063-50 mm för att extrapolera in i grovom-
rådet och då erhålls den andra parameteruppsättningen i Tabell 6 (Fig.6). Den extrapolationen 
ger att största sten uppskattas passera xmax = 424 mm, vilket är orimligt men kurvan är i fin-
området lämpad för en beräkning av GGS-exponenten, se nedan.  

Jämför vi de två alternativen för Swebrec-funktionens grundform, så ger interpolationen till 
1200 mm x50 = 316 mm och extrapolationen x50 = 217 mm. Om vi kan anse att Fragscan-
värdet x50 = 281 mm är någorlunda rättvisande talar det till fördel för interpolationen. En sak 
till som gör det är att den sammansatta lutningsparametern s50·x50

0,75 = 0,131, vilket är mycket 
nära värdet 0,12 i ekvation 3. 

Följaktligen verkar den bästa uppskattningen ges av siktkurvan för Hengls salva 420-4 ges av 
en interpolation mellan den siktade finandelen och xmax-uppskattningen med hjälp av Sweb-
rec-funktionen. Parametervärdena ges i Tabell 6 under rubriken ”420-4 grund”. 
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För en given siktkurva i ett log-log-diagram ges den s.k. GGS (Gates-Gaudin-Schuhman)-
exponenten n av den lokala lutningen hos kurvan. För en kontinuerlig funktion kan detta skri-
vas  n = d(lnP)/d(lnx) = P’(x)/[P(x)/x]. För motsvarande diagram i diskret form gäller för en 
fraktion med klassgränserna xö (övre) och xu (undre) att n = ln(Pö/Pu)/ln(xö/xu) [9].

Figur 7 visar den diskreta och den kontinuerliga varianten av GGS-exponenten för salva 4 
från Bårarp. Det finns ett tydligt minimum när x  1 mm. Det syns också klart att den konti-
nuerliga varianten ger kurvan ett lugnare förlopp för stora stenstorlekar och att den utvidgade 
formen av Swebrec-funktionen behövs för återge minimipunkten. 

0.1 1 10 100 1000
Maskvidd, mm

0

0.5

1

1.5

GGS exponent eller lutning i log-log-diagram

Bårarp salva 4
Diskreta värden, baserat på siktdata
Kontunuerlig, utvidgad Swebrec
Kontinuerlig, Swebrec grundform

.

Figur 7. GGS-kurvor ur siktdata och passning med Swebrec-funktion, Bårarp salva 4.

Ett GGS-diagram, dvs. en plott av GGS-exponenten som funktion av maskvidden x, är ett 
bekvämt sett att visa om siktkurvor uppvisar ett NBC-beteende. Om de kumulativa kurvorna 
lnP(lnx) är parallella så sammanfaller GGS-kurvorna. I Figur 8 sammanställs GGS-kurvorna 
för sprängning i modell- och fullskala i Bårarp. För små värden på x närmar sig modellkur-
vorna värdet c = 2,0, exponenten för Gaudin-Schuhmann-termen i Swebrec funktionen. 

Figur 8 visar att alla GGS- kurvorna för modellproven med Bårarp-gnejsen har ett minimum 
runt x  1 mm, utom de för Ø100 mm proven BA 10-1 and 10-2, vilka hade väldigt hög speci-
fik laddning. De övriga kurvorna ligger rätt nära varandra, för det mesta upp till en storlek på 
20-30 mm. Detta stöder observationen om ett NBC-beteende i finområdet. Kurvorna för de 
fem pallsalvorna ligger också nära varandra och har även de minima nära x = 1 mm. De ligger 
lägre än motsvarande kurvor för modellproven och visar inte ett fullt NBC-beteende då de 
inte är maximalt branta. 

Figur 9 visar GGS-kurvorna för modell- och fullskalesprängningarna på amfiboliten från 
Hengl. Kurvorna uppvisar samma beteende som i Figur 8, dvs. att modellskalekurvorna ligger 
nära varandra och att fullskalekurvan ligger lägre. När x < 1 mm sammanfaller de nästan. 
Denna gång ligger minimipunkterna runt x  0,5 mm t.o.m. för Ø100 mm-proven. Om prov-
storleken tillåter det så är GGS-kurvorna parallella up till nästan 40 mm. 
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Figur 8. Kontinuerliga GGS-kurvor för modell- och fullskalesprängning i Bårarps-gnejs. 
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.

Figur 9. Kontinuerliga GGS-kurvor för modell- och fullskalesprängning Hengl-amfibolit. 

Figur 9 innehåller också en GGS-kurva baserad på den Swebrec-passning som gjordes till 
medelsiktkurvan för fraktionen 0-100 mm i salva 420-4. Det är svårt att skilja denna kurva 
från motsvarande kurva för hela salvan. Av detta följer att om vi vill studera GGS-kurvans 
utseende i området runt minimipunkten så behöver vi inte konstruera hela siktkurvan. 
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Vändleförsöken

Pallsalvorna

Under 2004 drev Swebrec ett fragmenteringsprojekt i Sweroc AB:s Vändletäkt utanför Väs-
terås [16-18]. Målet var ta fram en beskrivning av hur sprängningsresultatet kan påverkas så 
att önskat styckefall in i förkrossen erhålls. 

I Vändletäkten bryts årligen ca 500000 ton av en fin till medelkorning, röd till rödgrå granit. 
Mineralinnehållet är typiskt 35 % kvarts, 30-35 % kalifältspat, 25-30 % plagioklas och 3-5 % 
biotit med spår av klorit och epidot. Andra egenskaper är densitet 2640 kg/m3, sprödhetstal 
46,8, flisighet 1,33 och ett slipvärde om 2,0-2,6. Spricksystemet i täkten styrker N-S med 
dragning åt väster. Bergytan är ojämn, täckt av morän och vittrad ner till 5-8 m djup med 
sprickfyllnad av klorit och kvartsit. Graniten är seriticerad. 

Två produktionssalvor på 25-30 000 ton delades i två lika halvor förutom att borrhålsmönstret 
ändrades. I ena halvan ökades den normala borrningen B×S = 3×4 m till 3,2×4,25 m och i den 
andra halvan krymptes den till 2,8×3,75 m (Fig.10). Båda salvorna hade fyra rader med Ø90 
mm hål som lutade 10° mot vertikalen. I praktiken kom den specifika laddningen att ligga 
mellan 0,50 och 0,65 kg/m3. Salva 1-L utgör salvdelen med låg och salva 1-H delen med hög 
specifik laddning. Övriga data sammanfattas i Tabell 7. 

2-L: 3,2 4,25 m = 0,44 kg/m3 2-H: 2,8 3,75 m = 0,57 kg/m3

1-L: 3,2 4,25 m = 0,44 kg/m31-H: 2,8 3,.75 m = 0,57 kg/m3

sprängriktning .

Figur 10. Plan för provsalvorna 1 och 2  i Vändle, med borrmönster och specifik laddning. 

I Vändle användes Titan 6075 från Dyno Nobel, en varmgasad bulkemulsion med 25% AN 
som tillverkades på plats, s.k. SME. Tillverkarens data är en densitet på 1200 kg/m3, en ex-
plosionsenergi på 3,34 MJ/kg, en viktstyrka sANFO = 85 % och en specifik gasvolym på 950 
liter/kg. Uppmätt detonationshastighet (VOD) i borrhål låg inom 4300-5300 m/s. 

Ungefär var 20:e skopa vid lastningen lades i 300-700 ton stora provhögar. De fotograferades 
för att uppskatta styckefallet med bildanalys och ca. 100 ton ur varje hög siktades. Siktproven 
slogs först över två grizzlies (250 och 150 mm gallerdistans) och sen över två siktdukar (#100 
och #40 mm). Dessutom togs prover ur fraktionerna 0-100 mm och 0-40 mm för laboratorie-
siktning samt krossbarhets- och malbarhetsprovning. Siktkurvorna från labbproven följde 
Swebrec-funktionen utomordentligt väl (Fig.11). 

Av dessa data konstruerades styckfallskurvor för provhögarna med hjälp av Swebrec-funk-
tionen (Fig.12). Swebrec-parametrarna ges i Tabell 8. Av skäl som redovisas i [16-18] be-
dömdes bara data från salva 1 vara helt tillförlitliga och styckefallskurvorna från de två salv-
delarna 1-L och 1-H bedömdes vara betydligt mer tillförlitliga än de kurvor som togs fram 
med hjälp av bildanalysen.   

Medelstyckefallet för salvdelarna 1-L och 1-H följer väl det beroende av specifik laddning, 
x50 1/q0,8, som Kuz-Ram-modellen anger med en bergfaktor på A = 3,9. Resultaten användes 
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följaktligen för att konstruera designkurvor som beskriver hur siktkurvornas utseende beror av 
specifik laddning inom området 0,3-0,8 kg/m3. Dessa designkurvor har NBC-egenskaper 
inom området 0,063-50 mm (Fig.13), i och med att styckefallskurvorna är parallella. Detta 
stödjer i praktiken hypotesen att kurvexponenten b är någorlunda konstant när den specifika 
laddningen varierar. 

Tabell 7: Data för pallsalvorna i Vändle. 

Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 
Pall

Pallhöjd (m)      12,2      11,4      12,7      10,8 
Antal hål      31      44      40      43 
Håldjup (m) 13,7±0,8 12,7±0,9 14,2±1,1 12,4±0,8 
Underborrning (m)        1,3        1,1        1,2        1,4 
Försättning (m) 3,18±0,07 2,86±0,11        2,89        3,46 
Hålavstånd (m) 4,27±0,07 3,80±0,15        3,71        4,17 
Salvvolym (m3) 4638 4956 4902 6233 

Laddning
Titan 6075 totalt (kg) 2650 3417 3711 3304 
Laddning (kg/hål) 86±7 78±8 93±12 77±7 
Oladdat (m)   2,1±0,4   2,2±0,4 2,2±0,8   2,1±0,8 
- andel av pallhöjd 0,176 0,194 0,172 0,191 
Laddningslängd (m) 11,5±1,0 10,4±1,0 12,0±1,3 10,3±1,0 
Laddningskonc. (kg/m)   7,4±0,3   7,4±0,4   7,7±0,4   7,5±0,4 
Densitet (kg/m3)  1170±50  1180±70  1230±60  1180±60 

Specifik laddning (kg/m3)
- planerat 0,44 0,57 0,57 0,44 
- verkligt utfall 0,52 0,63 0,68 0,49 

Vändle salva 1-L, siktprov 2008663
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Figur 11. Siktkurva för prov ur fraktionen 0-40 mm ur provhög 1-L med tillpassad Swebrec-
funktion. Passningsområde 0,25-31,5 mm, parametervärden: x50 = 9,5 mm, xmax = 
34,8 mm, b = 1,494 och r2 = 0,9993. 
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Figur 12. Konstruerade siktkurvor för provhögarna från salvorna i Vändle 

Tabell 8: Swebrec-parametrar för de sammanvägda styckefallsfördelningarna.
Provhög q 

(kg/m3)
x50

(mm) 
xmax

(mm) 
b r2 s50

(1/mm) 
s50· x50

0,75 

(1/mm0,25)
1-L 0,52 167 522 2,016 0,9993 0,00265 0,123 
1-H 0,63 141 450 1,965 0,9989 0,00301 0,123 
2-H 0,68 190 524 2,300 0,9997 0,00299 0,153 
2-L 0,49 180 550 2,464 0,9997 0,00306 0,151 

1 10 100 1000
Maskvidd, mm

1

10

100
Andel passerar, %

q = 0,6 kg/m3

0,4 kg/m3

0,7 kg/m3

0,3 kg/m3

32 mm

0,5 kg/m3

0,8 kg/m3

Sprängning i Vändle
styckefall när q varierar

xmax = varierar, b  konstant

50

.

Figur 13. Designkurvor för styckefallet som funktion av specifik laddning för Vändletäkten. 
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Modellförsöken i Vändle-granit 
 
I syfte att undersöka den mer grundläggande frågeställningen hur sprängningsresultaten i full- 
och modellskala är relaterade till varandra gjorde MU Leoben [19] modellförsök på cylindrar 
som borrats ur block från de två produktionssalvorna i Vändle. Proven gjordes i sprängkam-
maren i Erzberg likt de tidigare proven.  
 
Totalt 10 cylindrar med diametrarna Ø150, 200, 250 och 300 mm sprängdes med fri ytteryta, 
likt proven från Bårarp och Hengl. I motsats till dessa, där borrhålsdiametern Ø5 mm nästan 
alltid användes, hade Vändleproven olika håldiameter, se Tabell 9. Den specifika laddningen 
kom att ligga mellan 0,43 och 1,38 kg/m3. Avsikten var att cylinderlängden skulle vara 2Ø 
men sprickor hindrade i ett par fall detta. 
 
Tabell 9: Data för granitcylindrarna från Vändle. 

Specifik laddningProv 
nr 

Diam. 
(mm) 

Pallhöjd 
(mm) 

Massa 
(kg) 

Densitet
(kg/m3)

Håldiam.
(mm) 

Laddning
(g) (g/ton) (kg/m3) 

150-1 143,7 269 11,24 2577 5,0 4,8 0,427 1,10 
150-2 143,9 294 12,38 2588 5,0 6,6 0,533 1,38 
200-1 192,3 279 21,58 2663 5,0 6,8 0,315 0,84 
200-2 191,8 261 19,65 2605 6,0 7,1 0,361 0,94 
250-1 241,8 322 38,33 2592 6,0 9,0 0,235 0,61 
250-2 241,9 334 40,79 2657 5,0 6,5 0,159 0,42 
300-1 291,5 364 61,44 2529 8,0 17,4 0,283 0,72 
300-2 289,5 368 63,33 2614 6,0 10,4 0,164 0,43 
150-1c 143,7 272 11,71 2654 5,0 5,3 0,453 1,20 
150-2c 143,9 309 13,25 2636 5,0 6,1 0,460 1,21 

 
Begreppet specifik laddning hänförs till lossbruten volym och blir därför olika för cylinder-
proven med ett hål och pallsalvorna med flera hål. För cylinderproven bryts hela volymen runt 
hålet, i en pallsalva i princip bara bergvolymen framför borrhålen. Den lossbrutna volymen 
befinner sig alltså mellan borrhålet och en fri yta som reflekterar den infallande radiella tryck-
vågen till en dragvåg som sveper tillbaka över borrhålet. 
 

 
 

Figur 14. Prov 150-2c av Vändle-granit med formgjutet mothåll av magnetisk finbetong. 
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För att undersöka effekten av sådana vågreflektioner försågs två Ø150 mm cylindrar med ett 
gjutet mothåll som täckte halva omkretsen (Fig.14). Se prov nr 150-1c och 150-2c i Tabell 9. 
Mothållet gjordes av magnetisk finbetong för att kunna skilja ut dess fragment från provcylin-
derns. Gränsytan mellan provcylinder och mothåll hade en viss hållfasthet och tillät därför en 
del av de reflekterade vågen att svepa tillbaka in i cylindern. Finbetongens impedansegenska-
per är rätt lika bergs, ·c  2170·4036= 8.76·106 kg/m3·m/s eller Ns/m2 [20]. Dess enaxliga 
tryckhållfasthet är typiskt 45 MPa och dess E-modul 18 GPa. 

Proven med mothåll försågs med Ø5 mm borrhål, precis som de två Ø150 mm fria proven 
utan mothåll. I Figur 15 jämförs styckefallskurvorna. De är rätt parallella i området 0,063-20 
mm och uppvisar det väntade NBC-beteendet. Tre kurvor uppvisar ett något annorlunda bete-
ende, nr 50-1. 200-2 och 250-2. Däremot är det klart att kurvorna från proven med mothåll, nr 
250-1c och 250-2c, uppvisar samma NBC-beteende som kurvorna från övriga fria prov. 

0.1 1 10 100
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100
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Vändle-prov
150-1
150-2
200-1
200-2
250-1
250-2
300-1
300-2
150-1c
150-2c

..

Figur 15. Siktkurvor från modellförsöken i Vändle-granit. 

Tabell 10: Swebrec-parametrar för Vändlecylindrarna. Passningsområde ner till 0,5 mm.
Prov

nr
q

(kg/m3)
x50

(mm) 
xmax

(mm) 
b r2 s50

(1/mm) 
s50·x50

0,75 

(1/mm0,25)
150-1 1,10 18,2 85,5 3,087 0,9980 0,0274 0,242 
150-2 1,38 12,9 49,3 2,198 0,9997 0,0318 0,217 
200-1 0,84 20,6 79,3 2,492 0,9994 0,0224 0,217 
200-2 0,94 15,9 119 3,256 0,9999 0,0254 0,202 
250-1 0,61 41,0 99,9 2,052 0,9994 0,0140 0,228 
250-2 0,42 45,4 112 2,471 0,9977 0,0151 0,264 
300-1 0,72 36,3 103 2,062 0,9994 0,0136 0,202 
300-2 0,43 50,2 150 2,490 0,9980 0,0113 0,214 
150-1c 1,20 22,1 81,5 2,299 0,9978 0,0199 0,203 
150-2c 1,21 23,4 107 2,548 0,9991 0,0180 0,191 
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Kurvpassning gjordes med Swebrec-funktionen till siktdata. Parametervärden ges i Tabell 10. 
Passningen är utomordentlig ner till 0,5 mm för grundformen med tre parametrar (Fig.16a). 
Den utvidgade formen med 5 parametrar klarar hela siktområdet ner till 0,063 mm (Fig.16b). 
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5] Leoben Vändle prov 150-2c
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Figur 16a-b. Siktdata för prov150-2c med tillpassade Swebrec-funktioner. a) Grundformen, 

område 0,5-80 mm, parametrar i Tabell 10. b) Utvidgad form, område 0,063-80 
mm: x50 = 23,5 mm, xmax = 99,0 mm, b = 2,402, a = 0,9977, c = 1,9 och r2 = 0,9995. 
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Figur 17. Siktkurvor från modell- och fullskaleförsöken i Vändle-granit. 

Figur 17 visar en jämförelse mellan siktkurvorna från modellförsöken och produktionssalvor-
na i Vändle-graniten. Kurvorna för fullskalesprängningarna är väsentligt flackare, särskilt i 
finområdet där NBC-beteende förväntades. Ändå följer resultaten rätt väl de förväntade sam-
banden för lutningen s50 som ges av ekvation 3 då medelvärdet för provcylindrarna, s50·x50

0,75 

= 0,223, ligger rätt nära det förväntade värdet 0,25 och pallsalvornas medelvärde 0,123 ligger 
mycket nära det förväntade värdet 0,12. 
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De kontinuerliga GGS-kurvorna för styckefallsresultaten visas i Figur 18. De kurvor från mo-
dellförsöken som avviker mest från NBC-beteendet, de för prov nr 150-1, 200-2 och 250-2, 
har streckats för att lätt kunna urskiljas.

0.1 1 10 100
Maskvidd, mm

0.0

0.5

1.0

1.5
GGS-exponent

150-1
150-2
200-1
200-2
250-1
250-2
300-1
300-2
150-1c
150-2c

Salva 1-L
Salva 1-H

.

Figur 18. Kontinuerliga GGS-kurvor för modell- och fullskalesprängning i Vändle-granit. 

Detta GGS-diagram ser i princip ut som motsvarande diagram för berget från Bårarp och 
Hengl, nämligen att modellprovens kurvor ligger relativt tätt ihop men denna gång ligger mi-
nimipunkten nära x  1,5 mm. Om provstorleken tillåter det håller kurvorna ihop up till ca 30 
mm. Kurvorna för produktionssalvorna täcker nästan varandra, de ligger betydligt under mo-
dellprovskurvorna men har som dessa sina minima runt 1,5 mm. De har alltså inte ett fullt 
NBC-beteende.

Om medelstyckefallet för sprängning i modell- och fullskala 

Inverkan av laddningen storlek och den specifika laddningen

Kuz-Ram-modellen för styckefallsberäkning [21] ger x50 som 

 x50 = A·Q
1/6

·(115/sANFO)
19/30

/q
0,8 

= B/q
0,8

,  (4) 

där A är bergfaktorn, Q laddningsvikten i kg, sANFO viktsyrkan i % relativt ANFO och q den 
specifika laddningen. Ekvationen innehåller ett uppenbart storleksberoende, Q-faktorn. Be-
räkningen av A kan göras på många sätt. Till att börja med [22] var A-värdet numeriskt, i 
fortsättningen [21] gjordes A beroende av sprickavståndets relativt skutstorleken, vilket är ett 
underförstått storleksberoende. I den senaste versionen av modellen [23] har skutstorleken 
ersatts av den relevantare dimensionen (försättning×hålavstånd).
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För salvorna i Vändle kunde medelstyckefallet i tre av fyra delsalvor, 1-L. 1-H och 2-L, be-
skrivas av Kuz-Ram-ekvationen 4 med q-exponenten 0,8 [16-18]. Se t.ex. Tabell 12 i [17]. 
Det tyder på att ekvation 4 har en rätt omfattande giltighet. 

Figur 19 och Tabell 11 visar hur x50 beror på specifik laddning för modellprov. Data från cy-
linderproven från Bårarp, Hengl och Vändle ingår, liksom övriga bergarter som testades i 
Less Fines-projektet [5-6], totalt 74 prov. Dessutom ingår en uppsättning kubiska prov på 
finbetong [7] eftersom siktkurvan verkar oberoende av provgeometrin i området 0-31,5 mm. 
Alla proven ovan sköts med pentylpulver i Ø4 eller 5 mm borrhål.   

1.0
Specifik laddning, kg/m3

1

10

100
Medelstyckefall x50, mm

Bårarp gnejs
Vändle granit
Hengl amfibolit
El Alto kalksten
NK stroma kalksten
NK krino kalksten
NK rev kalksten
NK fragment kalksten

0.3 5.0

x50 = 17,8/q1,09

72 data, r2 = 0,91

.

Figur 19. Medelstyckefallet x50 som funktion av specifik laddning q för cylinderprov. 

Tabell 11: Medelstyckefallets beroende av specifik laddning, x50 = B/q�, för modellförsök. 
Bergart Ursprung qmin 

(kg/m3)
qmax 

(kg/m3)
Förfaktor

B
q-exponent

Kubiska prov:     
Dolomit Marche les Dames 0,56 2,09 19,4 1,12 
Siderit Erzberg 0,41 2,72 9,2 1,22 
Kalksten Cantera de Alzo 0,36 2,40 12,6 1,14 
Magnesit Breitenau 0,52 2,31 13,4 1,24 
Sandsten Imberg 0,14 2,57 12,9 1,53 
Finbetong MUL standard 0,21 0,57 16,3 1,36 

Cylindriska prov:     
Granitisk gnejs Bårarp 0,36 0,85 16,0 1,23 
Granit Vändle 0,43 1,38 18,9 1,17 
Amfibolit Hengl 0,36 3,23 23,7 1,15 
Kalksten El Alto 0,33 4,01 16,8 0,97 
Kalksten Nordkalk stroma 0,34 2,34 17,1 0,96 
Kalksten Nordkalk krino 0,49 2,94 16,4 1,07 
Kalksten Nordkalk rev 0,47 2,67 16,2 1,03 
Kalksten Nordkalk fragment 0,58 3,00 15,1 1,24 
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Tabell 11 visar att q-exponenten ligger i intervallet 0,96-1,53 och det innehåller inte värdet 
0,8 som Kuz-Ram-ekvationen 4 använder. Om de två Ø100 mm proven från Bårarp undantas 
erhålls medelekvationen x50 = 17,8/q

1,09
, dvs. för den specifika laddningen 1 kg/m3 är det ge-

nomsnittliga medelstyckefallet i proven x50 =17, 8 mm. Tabell 11 anger variationen för de 
olika bergarterna till 9,2-23,7 mm. 

Det kunde vara tänkbart att den absoluta laddningsvikten Q för cylinderproven påverkat resul-
taten. Q ligger i området 2,8-17,4 g pentyl med statistiken 5,9±2,3 g (medelvärde±spridning).
En normalisering av x50-värdena enligt ekvation 4 för att ta hänsyn till olika Q-värden visar 
emellertid att den påverkan är försumbar. 

Den slutsatsen vi drar är alltså att q-exponenten för modellproven är avsevärt högre än det 
vanligen använda värdet 0,8 för sprängning i full skala. Det finns alltså ett tredje storleksbero-
ende i Kuz-Ram-modellen utöver dem som finns i Q- och A-faktorerna. 

Intressant nog ligger q-exponenten 1,09 betydligt närmare värdet 1,18 som använts i den äldre
fragmenteringsformel som SveDeFo tog fram på 1970-talet [24]. 

Om definitionen av specifik laddning

Innan vi jämför A-värdena för sprängning i modell- och fullskala behövs en kommentar om 
definitionen av specifik laddning. Cylinderproven har fria änd- och mantelytor och hela vo-
lymen runt om hålet bryts sönder. Den karakteristika dimensionen är cylinderns radie, höjden 
har rätt liten inverkan på styckefallet. I pallsprängning bryts teoretiskt bara berget framför en 
hålrad sönder. Sprängeffekten fokuseras i viss mening på halva volymen jämfört med cylin-
derproven. Volymen per hål ges av B×S×H (försättning×hålavstånd×pallhöjd) och beräknad 
specifik laddning blir i denna mening dubbelt så hög. 

Att begreppet specifik laddning i sin enkelhet kan vara vilseledande är inget nytt [25]. Hjelm-
berg tilldelade varje hål i salvan en unik sönderbrytningsvolym för att kunna beräkna effekten 
av förhållandet hålavstånd/försättning S/B på styckefallet vid gleshålssprängning eller effek-
ten av hålavvikelser. 

Ett sätt att se på skillnaden i specifik laddning är att hänföra den till den effekt som den re-
flekterade stötvågen har på spricktillväxt och därmed fragmentering [26-27]. I prov vid MU 
Leoben [20] jämfördes styckefallet från fria kubiska block av finbetong med 200 mm sida 
med likadana block som omgavs med ett lager lika stora oladdade block runtom, vilka funge-
rar som vågfällor.  Den sista uppställningen var alltså en kvadrat om 3×3 block med det lad-
dade blocket i mitten. Blocken hölls ihop av ett tunt lager gips för att tillåta den utgående 
tryckvågen att passera. 

Gipsskarven stoppar effektivt den reflekterade dragvågen från ytterytorna att återvända in i 
mittblocket. Ytterblocken förblev hela efter skott och styckefallet för det laddade mittblocket 
blev betydligt grövre än för ett fritt block. Mittblocket spjälkades upp i några större segment 
som utgjorde 70 % av massan och finmaterial i storleksområdet 0-80 mm. Medelstyckefallet 
ökade från 32 till 100 mm. 

Men, hur skall vi beräkna den specifika laddningen i detta fall? Om vi bara tar hänsyn till den 
sönderbrutna volymen, dvs. mittblocket, så ändras inte den specifika laddningen men väl 
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styckefallet. Om hela uppställningen tas med så sjunker q till 1/9 av ursprungsvärdet och x50
borde ha ökat till mellan 100 och 200 mm. Detta är ungefär vad Kuz-Ram-ekvationen 4 ger,  
32×90,8  5.8×32 mm = 186 mm ger. Men, styckefallet begränsas uppåt av kubkantlängden 
200 mm vilket Kuz-Ram-ekvationen inte tar hänsyn till. 

Vändleproven med mothåll, nr 150-1c och -2c, där bara halva mantelytan var fri är ett annat 
exempel. De gav också ett grövre styckefall än motsvarande fria cylindrar, nr 150-1 och -2. 
Medelstyckefallet ökade från i medel 18,3 mm till 22,8 mm, dvs. En ökning med 25 %. Då 
båda proven med mothåll bröts sönder helt och hållet borde den specifika laddningen räknas 
lika, men styckefallet förändrades.  

För att få en definition på specifik laddning om täcker olika sorts sprängning; pallsprängning, 
rörgravssprängning, kratersprängning och tunnelsprängning t.ex. där de fria ytorna ser annor-
lunda ut måste vi förmodligen utveckla ett bättre mått på belastningsintensitet än specifik 
laddning. Detta är emellertid en framtida uppgift. 

Bergfaktorn A

Data i Tabell 4-5 visar självklart att styckefallet för en given specifik laddning är väldigt olika 
i modell- och fullskala. Medelstyckefallet x50 för de sex Bårarpsalvorna med fulladdade hål 
var 470±50 mm för en specifik laddning på ca. q = 0,55 kg/m3 med emulsionssprängämne. 
Tabell 5 ger för cylinderprov BA1-1 i Tabell 2 ett medelstyckefall på ca. 33,6 mm för en pen-
tylladdning på ungefär Q = 8,6 g och q = 0,53 kg/m3. Pentylens viktstyrka är sANFO = 135 %. 

Låt Ø51 mm hålen representera pallsalvorna. Då blir Q = 9,0 kg och sANFO = 87 %. Då berget 
är massivt och relativt sprickfritt antar vi först att A-värdet är lika i båda fallen. Insättning i 
ekvation 4 ger 

 x50, fullskala/x50, modellskala  (9/0,00863)
1/6

·(135/87)
 19/30 

= 4,2. (5) 

Den verkliga kvoten är 470/33,6  14,0 vilket är betydligt större.

Om vi försöker jämka den specifika laddningen i de två fallen så behöver vi dubbla q-värdet 
för cylindrarna. Om vi sen multiplicerar kvoten 4,2 med 20,8  1,74 blir värdet 7,32 vilket fort-
farande är rätt långt från det verkliga värdet 14,0. 

För att förklara denna skillnad skulle A-värdet för pallsalvorna behöva vara 14,0/7,3 = 1,9 
gånger större än för cylinderproven. Detta går tvärs emot definitionen på A som om något 
skall vara högre för enstaka hål i massivt berg än för flera hål i en bergmassa som påverkas 
något av befintliga glesa spricksystem. 

Motsvarande jämförelse är inte lika meningsfull att göra för Hengl eftersom bara 0-100 mm 
fraktionen från en enradssalva med hjälparhål siktades ut. 

Siktkurvorna från sprängning i modell- och fullskala i fallet Vändle visas i Figur 17. Den syn-
liga skillnaden mellan kurvskarorna är i detta fall betydligt större än för fallen Bårarp och 
Hengl. Som hypotes kan vi ha att skillnaden till största delen beror på faktorer som att berg-
massan i Vändle är mycket mer uppsprucken och att flerradsalvorna med många hål är betyd-



���

\\Ryd-tellur\jobb\Rydheims\573429 BK Bergsprängaren\15. Swebrec\BK2007_artikel.doc 

22

ligt större. Siktkurvorna för pallsalvorna är betydligt flackare än dem från modellförsöken 
men båda är trovärdiga, se kommentarerna ovan. 

I Vändle användes Ø90 mm borrhål och för salva 1-L gällde; q = 0,52 kg/m3, Q = 86 kg,
sANFO = 85 % och x50 = 167 mm. För prov 250-2 gällde q = 0,42 kg/m3, Q = 0,0065 kg, sANFO
= 135 % och x50 = 45,4 mm. Om vi till att börja med antar att samma A-värde gäller ger ekva-
tion 4 

 x50, fullskala/x50, modellskala  (87/0,0065)
1/6

·(135/85)
 19/30

/(0,52/0,42)
0.8

 = 5,5. (6) 

Den verkliga kvoten är 167/45,4  3,7 eller något mindre. Tvärtemot Bårarpsresultaten är 
detta värde lägre än det beräknade värdet. Det är också mer väntat med hänsyn till den förvän-
tade effekten på A av det i fullskala mer spruckna berget och det större antalet hål i salvan. 

Om vi försöker jämka den specifika laddningen och använder pallsalvan som referens så be-
höver vi dubbla q-värdet för cylindrarna och kvoten i ekvation 6 stiger med faktorn 1,74 från 
5,5 till 9,6. Skillnaden ökar denna gång i stället för att minska som den gjorde i fallet Bårarp. 

Vi ser alltså att om vi ansätter samma A-värde för sprängning i modell- och fullskala, jämkar 
den specifika laddningen och tar hänsyn till laddningsviktseffekten Q1/6 så får vi en beräknad 
styckefallskvot x50, fullskala/x50, modellskala  som i fallet Bårarp är mycket mindre än den verkliga 
(7,3 mot 14,0) och i fallet Vändle tvärtom mycket större (9,6 mot 5,5). Denna skillnad kan 
inte förklaras med skillnader i q-exponenten. 

Om förklaringen skall kunna hänföras till A-faktorn skulle A för bergmassan i Bårarp behöva 
vara nästan dubbelt så stor i fullskala som i modellskala och i fallet Vändle tvärtom knappt 
hälften så stor. Denna slutsats är svårförståelig även om Cunningham [23] anser att en kalibre-
ringsfaktor för A om 0,5-2,0 är acceptabel när A har beräknats enligt praxis. 

Diskussion och slutsatser 

I denna artikel presenteras styckefallsdata från sprängning i modell- och fullskala i tre olika 
bergarter, den granitiska gnejsen i Bårarp, amfiboliten hos Hengl och graniten i Vändlebrottet. 

Modellsprängningarna utfördes i cylinderprov med genomgående Ø4 till 8 mm borrhål med 
ca 5-20 g pentylpulver i. Provens ytor var fria utom för två prov från Vändle där halva man-
telytan hade formgjutna stöd av magnetisk finbetong. 

Sprängningarna i full skala var alla pallsalvor. De viktigaste skillnaderna var att a) salvorna i 
Bårarp och hos Hengl var enradssalvor med 5-10 hål medan salvorna i Vändle hade fyra rader 
med sammanlagt ca 80 hål och b) bergmassan i Bårarp var massiv och relativt fri från naturli-
ga sprickor och sprängskador medan i Vändle och hos Hengl var berget både sprucket och 
sprängskadat. I samtliga fall användes produktionssprängämnen, i Bårarp patronerad emul-
sion, hos Hengl ANFO med dynamit som bottenladdning samt i Vändle SME bulkemulsion. 

Styckefallet i modell- och fullskala uppvisar tre viktiga likheter: 

1. Styckefallskurvan kan med hög noggrannhet återges av Swebrec-funktionen, ner till nå-
gon mm eller lägre för grundformen med tre parametrar. Med den utvidgade formen med 
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fem parametrar sträcker sig passningen ner till 0,063 eller 0,075 mm där torrsiktningen 
slutar.

2. I finområdet, dvs. från ca 30 mm och ner, så rör sig styckefallskurvorna i princip parallellt 
uppåt i ett dubbellogaritmiskt diagram när den specifika laddningen ökar. Detta är i över-
ensstämmelse med ett NBC-beteende. Tidigare arbeten [2, 5] visar att siktkurvorna från 
modellsprängning och krossning-malning i optimala kretsar är nära nog parallella.

Detta gäller även för amfiboliten hos Hengl och skulle sannolikt också gälla för gnejsen i 
Bårarp och graniten i Vändle. Kross- och malkurvorna är brantast möjliga i varje delinter-
vall vilket också är ett NBC-beteende. Siktkurvorna i fullskala är flackare. 

3. Ihop med punkt 2 hör att siktkurvorna för varje bergart verkar ha en inflektionspunkt i det 
dubbellogaritmiska diagrammet för samma styckestorlek (x-värde i diagrammen). Sikt-
kurvorna för de olika bergarterna ser mycket lika ut, punkt 1, men inflektionspunktens 
läge är olika, ca. 0,5 mm i amfiboliten, 1,0 mm i gnejsen och 1,5 mm i graniten. 

Nyare undersökningar [28] har visat att inflektionspunkten kan knytas till den punkt där frag-
menten övergår från att innehålla flera mineralkorn  till att innehåll enstaka eller delar av en-
staka mineralkorn. Att övergången är snabb kan hänföras till att fragment med två eller ett 
fåtal korn är svagare än fragment med flera korn [29].  

Inflektionspunkten uppträder som ett minimum i det s.k. Gates-Gaudin-Schuhmann-
diagrammet (GGS) som visar siktkurvans lutning i ett dubbellogaritmiskt diagram. 

I tillägg till denna korngränspunkt för små fragment beskriver den universella fragmente-
ringsmodellen [29] två andra fragmenterings- eller sprickbildningsmekanismer. I mindre skala 
är det förgrening-hopväxt som t.ex. förklarar det finmaterial som större sprickor river loss när 
de växer, se t.ex. tolkningen ovan av försöksresultaten med block med vågfällor runt om [20]. 
Det är en förklaring till varför mycket av finmaterialet som genereras vid sprängning kommer 
från andra ställen än krosszonerna runt borrhålen [30]. 

I något större skala är mekanismen en s.k. Poissonprocess med nybildning av sprickor. De 
materialegenskaper som styr mekanismerna är processens s.k. korrelationslängd, penetra-
tionsdjupet hos förgrening-hopväxt och styrkan hos korngränskorrektionen. I fallet Bårarp 
beskrives gnejsen bäst som spröd, dvs. korrelationslängden ovan är stor. Balansen mellan 
Poissonprocessen och korngränskorrektionen beskriver t.ex. inflektionspunkten enligt ovan 
eller minimipunkten i GGS-diagrammet. 

Sammantaget tyder dessa likheter starkt på att sönderbrytningsmekanismerna i modell- och 
fullskala har stora likheter trots de mycket olika förhållandena. Vidare medför Swebrec-
funktionens stora giltighetsområde att små sprängprov innehåller mycket information om full-
skaleprov.

1. Skillnaderna mellan styckefallet i modell- och fullskala är också stora. Först så definieras 
den specifika laddningen q olika, då lossbruten volym ser olika ut. Närvaron av fria ytor 
skiljer dem också åt och vi har visat att de fria ytorna påverkar styckefallet. 
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2. Vidare så är exponenten för hur medelstyckefallet beror av specifik laddning olika. x50 

avtar snabbare med q i modellskala. Exponenten är i medel 1,1 (x50  1/q1,1) jämfört med 
0,8 (x50  1/q0,8) i full skala. 

3. Kuz-Ram-modellens skalfaktor kopplas till laddningstorleken Q genom faktorn Q1/6, men 
denna är otillräcklig till och med när skillnaderna i hur q definieras jämkas. Bergfaktorn A 
verkar också ha ett inbyggt storleksberoende som slår olika på x50-värdet i Vändle och Bå-
rarp.

4. Det finns vidare en skillnad i värdet hos den sammansatta lutningsparametern s50·x50
0,75.

Försöksvärdena följer den tidigare uppdelningen i ekvation 3. Detta innebär att kröknings-
exponenten b i Swebrec-funktionen kan uttryckas som funktion av de övriga parametrar-
na, x50 och xmax.

Vi har snart nått så långt att vi kan förbättra det storleksberoende hos styckefallet som Kuz-
Ram-modellen uttrycker, vilket för x50 kommer fram inte bara i Q-faktorn utan också i A-
faktorn och exponenten hos q-beroendet. Det arbetet blir sannolikt inte så enkelt eftersom det 
bl.a. troligen kommer att kräva att begreppet specifik laddning revideras. 
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