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FRAGMENTERINGSFÖRSÖKEN I VÄNDLE OCH DESIGN- 
KURVOR FÖR ÄNDRING AV SPECIFIK LADDNING. 

Finn Ouchterlony, Mats Olsson, Ulf Nyberg och Greg Potts, Swebrec vid LTU 
Peter Andersson och Lennart Gustavsson, Swerock AB, Västerås

Sammanfattning

Sprängförsök har utförts vid Swerock AB:s Vändletäkt för ta fram en beskrivning av 
hur sprängningsresultatet kan påverkas så att önskat styckefall in i förkrossen erhålls. 
Resultatet blev bl.a. designkurvor som beskriver hur styckefallsfördelningen ändras när 
den specifika laddningen ändras. 

I två produktionssalvor krymptes hålmönstret i ena halvan och glesades ut i den andra 
med användning av befintlig borrutrustning. Uppföljningen bestod av profil- och hålin-
mätning, mätning av laddad mängd och VOD samt styckefallsmätningar mm. 

Ur salvorna togs fyra provhögar och ca 100 ton ur varje siktades och utvärderades med 
bildanalys. Materialet lades sen tillbaka och provhögarna krossades medan krossnings-
energin mättes. Dessutom togs prov ur två siktfraktioner för laboratoriesiktning och 
provning av kross- och malbarhet. Ur siktdata kunde styckefallsfördelningarna konstru-
eras med hjälp av Swebrecfunktionen. Några slutsatser är att 
▪ Styckefallet liknar bergmaterialkurva nr 62. 
▪ Sprängningen och förkrossen bidrar med lika mycket var av producerad bärlager-

fraktion 0-32 mm. 
▪ Skutandelen kan uppskattas med bildanalysen men styckefallskurvorna från bildana-

lysen har annan form än siktkurvorna. 
▪ Siktkurvorna bedöms vara tillförlitligare än bildanalysresultaten.   

Inledning

På senare tid har det kommit fram information [1] som visar att siktkurvorna för sprängt 
och krossat berg följer en ny kumulativ storleksfördelning, den s.k. Swebrec-funktionen 
som ges av  

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

Hundratals siktade berghögar stöder denna upptäckt. Swebrec-funktionen skiljer sig 
från tidigare använda styckefallsfördelningar som Rosin-Rammler-funktionen, vilken 
används i Kuz-Ram [2] och CZM (Crush Zone Model) [3] modellerna, på så sätt att den 
innehåller ett skutmått xmax och ser annorlunda ut i finområdet. 
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Förutom xmax innehåller Swebrec-funktionen två parametrar; x50 som ger medelstycke-
fallet (egentligen medianvärdet) och en krökningsparameter b för siktkurvan. Man vän-
tar sig normalt inte något samband mellan dessa tre parametrar men bakgrundsdata [4] 
för lutningen s50 vid x50 pekar mot att för sprängning i fullskala så gäller att 

 b ≈ 0.5·x50
0.25·ln(xmax/x50) när x50 ges i mm. (2) 

Värdet på b kan relateras till likformighetsindex n i Kuz-Ram-modellen. Om man såle-
des behåller prognosekvationen för x50 i Kuz-Ram- och CZM-modellerna så kan ekva-
tion 2 ersätta motsvarande ekvation för n. Fast en god uppskattning av xmax behövs allt-
jämnt. 

En fördel som Swebrec-funktionen har är att den återger data väldigt väl över ett brett 
storleksintervall, vanligtvis 2 tiopotenser eller mer. För pallsalvorna i Bårarp [5] var 
t.ex. storleksintervallet 0,5-500 mm. Detta innebär att findelen av en siktkurva innehål-
ler information om de grova fraktionerna och tvärtom [1, 4]. Man kan alltså i princip 
göra goda uppskattningar av siktkurvan för en sprängsalva utgående från begränsade 
data såsom i) labbsiktade prov, ii) partiella siktdata ur salvan, iii) ögonbedömning av 
skutstorlekar och iv) bildanalysvärden för storlekar som x50 och x80.

Dessa tekniker har använts i MinBaS-projektet 1.22 Optimal fragmentering i krosstäk-
ter, där fältarbeten utfördes i Swerock AB:s Vändletäkt under 2004 [6]. Detta projekt 
var en uppföljning av en state-of-the-art-undersökning [7] och hade som mål att ta fram 
en beskrivning av hur sprängningsresultatet i en bergtäkt kan påverkas så att önskat 
styckefall erhålles till förkrossen. 

Projektet förväntades också ge svar på frågor som: 
▪ Ser siktkurvan för salvhögen i Vändle ut som kurva 63 plus mer fint? 
▪ Kan man ur salvans finfraktioner uppskatta grovfraktionernas massor och tvärtom? 
▪ Duger den digitala bildanalysen för att bestämma styckefallet i en sprängsalva? 
▪ Ökar andelen finmaterial från förkrossen mycket utöver vad sprängningen ger? 
▪ Hur stor del av bärlagerfraktionen bidrar sprängning och förkrossning med vardera? 
▪ Hur skall man i svenska bergarter spränga så att fördelningen blir den önskvärda? 

Vändletäkten

Swerock AB:s Vändeltäkt ligger 15 km sydväst om Västerås och man bryter 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. 

Täkten är orienterad i öst-västlig riktning med kross- och asfaltverk i den sydöstra delen 
och brytningen i den västra eller nordvästra delen. Pallhöjden är normalt 11-12 m. Borr-
ningen görs med en Tamrock Ranger 700 borrigg utrustad med en Tamrock HK710 
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topphammare och Sandvik R51 borrstål med Ø89 mm Retrac-kronor. Man borrar nor-
malt med försättning×hålavstånd om 3×4 m. Salvorna har vanligtvis 4-5 rader med 20-
25 hål i varje och omfattar då 25-40 000 ton. Den årliga produktionen är ca 500 000 ton 
varav bärlagerfraktionen utgör ca 20 %. 

Borrhålen vinklas 5:1 och har 1,5 m underborrning. De laddas med det varmgasade 
bulkemulsionssprängämnet Titan 6075 från Dyno Nobel som har en inblandning av 
25 % AN-prills. Sprängämnet jäser 2-3 m i hålet inom ett par minuter. Den oladdade 
delen, 1,5-2 m fylls med 4-8 mm krossgrus. Specifik laddning enligt plan är q = 0.5 
kg/m3. Upptändningen görs med Nonel Unidet; 42 ms fördröjning i rad samt 42 ms mel-
lan rad 1 och 2 eller 67 ms mellan övriga rader. Den görs normalt mitt på salvan. 

Salvorna får högst ha 4 % skut och resten av salvan matas in i förkrossen, en Svedala 
Arbrå R 120 rotationskross med 800 mm öppning och spalt om 150-160 mm. Bärlager-
fraktionen 0-32 mm siktas av direkt efter förkrossen. För att hålla dess siktkurva inom 
gränserna givna av ATB Väg 2002 [8] ändras ibland maskvidden på sikten från normala 
35 mm. 

Försöksförhållanden i täkten 

Sprängförsöken gjordes i täktens nordvästra hörn sedan brytningen på västra sidan av-
stannat. De planerades för att ge i) maximal skillnad i styckefall, ii) minimal inverkan 
på produktionen och iii) minimal inverkan av geologin. 

Styckefallet bestäms främst av den specifika laddningen q som för givna produktions-
förhållanden är lättast att styra genom att ändra borrmönstret. Gränserna gavs av kravet 
på ordentlig lossbrytning i botten och undvikande av stenkast som skulle kunna skada 
asfaltverken. Därför beslöt vi använda två hålmönster, ett glesare om 3,2×4,25 m, som 
ger q = 0,44 kg/m3 och ett tätare om 2,75×3,75 m som ger q = 0,57 kg/m3. Detta innebär 
en variation om ±13 %. 

Diametern på Retrac-kornorna slits från Ø90 till Ø82 mm innan de kasseras efter ca 600 
borrmeter (40-50 hål). Detta medför stora variationer i specifik laddning. För att mini-
mera dem beslöt vi använda 10 nya kronor för varje salva i stället för normala 2-3 st. 

Vi beslöt övervaka 2 produktionssalvor i detalj. Eftersom en fyraradssalva är ca 12 m 
djup och 80 m bred placerades försökssalvorna bakom varandra. Salvorna delades i två 
halvor, en med högre specifik laddning och en med lägre. Salvhalvorna, salvhögarna 
och de provhögar som togs betecknas 1-L (lågt q) och 1-H (högt q) respektive 2-H och 
2-L. För att kontrollera eventuella geologiska variationer ytterligare placerades 2-H 
bakom 1-L och 2-L bakom 1-H, se Figur 1. Detta är i princip samma försöksupplägg 
med matchande par som Brent och Noy [9] rekommenderar.  

Försökssalvorna kom att innehålla 25-30 000 ton eller ca. 10 000 m3 var och varje halva 
5 000 m3. Det var ursprungligen tänkt att var 25:e skopa skulle lastas i en dumper och 
läggas åt sidan i en provhög som skulle innehålla ca. 400 ton. Högen skulle röras om 
och planas ut till en 1 m hög bädd om 15×15 m. Därefter skulle högarna fotograferas 
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med digitalkamera för att uppskatta styckefallet med digitalteknik. Vi använde pro-
grammet Split DeskTop [10]. 

Figur 1. Uppläggning av försökssalvorna i Vändletäkten. 

Från varje provhög skulle ca 100 ton harpas i två steg (250 och 150 mm vidd) och siktas 
genom ett PowerGrid 800 mobilt siktverk, först med en #100 mm duk och sen med en 
#40 mm duk, se Figur 2. Alla fraktioner skulle vägas på täktens leveransvåg som har en 
noggrannhet om 20 kg. Från 0-100 mm fraktionerna och sen från 0-40 mm fraktionerna 
skulle prover tas för labbsiktning samt kross- och malbarhetsprov. 

25-30000 ton / 3 ≈ 10000 ton per del Var 25:e skopa ger 400 ton
som läggs i upplag

15×15 m × 1 m högt

Allt mtrl
till kross
i särskild
kampanj

100 ton siktas och vägs

+150 mm från PG, vägs

– 90 mm från PG körs till kross för 
vägning (bandvåg) och siktning

-32 mm bärlager, vägsProv från bärlager
labbsiktas 0,063-32 mm

+250 mm fr.harpa, vägs

PowerGrid (PG)
2 steg med byte siktduk

prov 0-90 mm
till MinFo
ca 200 liter

+150 mm från PG, vägs

+90 mm från PG, vägs
-150 mm vägs, körs i PG med ny siktduk

25-30000 ton / 3 ≈ 10000 ton per del Var 25:e skopa ger 400 ton
som läggs i upplag

15×15 m × 1 m högt

Allt mtrl
till kross
i särskild
kampanj

100 ton siktas och vägs

+150 mm från PG, vägs

– 90 mm från PG körs till kross för 
vägning (bandvåg) och siktning

-32 mm bärlager, vägsProv från bärlager
labbsiktas 0,063-32 mm

+250 mm fr.harpa, vägs

PowerGrid (PG)
2 steg med byte siktduk

prov 0-90 mm
till MinFo
ca 200 liter

+150 mm från PG, vägs

+90 mm från PG, vägs
-150 mm vägs, körs i PG med ny siktduk

Figur 2. Principerna för neddelning, siktning och provtagning av salvorna. 

Det siktade materialet skulle sen läggas tillbaka i respektive högar och hela provhögarna 
köras genom förkrossen medan krosseffekten mättes. Högarnas totalvikter skulle ges av 
bandvågen efter krossen och de avsiktade bärlagerfraktionerna vägas och provtas för 
labbsiktning, se Figur 3. Siktkampanjen kom i huvudsak att utföras på detta sätt. 

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

skjutriktning
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siktduk
#34/35 mm

300 ton per salvdel körs genom förkross (CSS = 150-160 mm)

Bärlagerfraktion 0-32 mm 
vägs, neddelas och sampel
labbsiktas 0,063-32 mm

Ett prov från band
- fotograferas, tas av band
- neddelas & labbsiktas 0,063-90 mm

+32 mm, ca 240 ton
vägs med bandvåg

Krossat berg
motsvarar
harpat -150 mm

Kross:

Figur 3. Planerad uppläggning av krossningskampanj. 

Borrnings- och sprängningsarbetet 

Borriggen var utrustad med TIM-instrumentering vilket möjliggör inställning av hålrikt, 
håldjup och borrsjunkning. Borrhålsdiametern mättes då och då med tolkar. Efter borr-
ningen lodades håldjupen och sen mättes påhuggspunkterna in med instrument från 
Transtronic och pallfronten med QuarryMeter handhållen laserutrustning. Borrhåls-
mönstret i salva 1 visas i Figur 4 och mätstatistiken i Tabell 1. Denna visar att försätt-
ning och hålavstånd ligger inom 10 cm från planerade värden utom försättningen i salva 
2-L som i genomsnitt är omring 25 cm för stor. 

Figur 4. Inmätta påhuggspunkter för borrhålen i salva 1. 
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Tabell 1. Salvdata och borrningsstatistik (medelvärde ± standardavvikelse). 
Salva: 1-L 1-H 2-H 2-L 

Pallhöjd (m)      12,2      11,4      12,7      10,8 
Håldiameter (mm)      90      90      90      90 
Hålvinkel (º)      10      10      10      10 
Antal rader        4        4        4        4 
Hålnr i 1:a raden 1-8  9-19   1-10 11-21 
Total 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 
Not: L = låg specifik laddning and H = hög specifik laddning. 

Tabell 2. Tillverkarens data för sprängämnet Titan 6075. 

Densitet (kg/m3) 1200 
Viktstyrka relativt ANFO (%) 85 
Volymstyrka relativt ANFO (%) 113 
Explosionsenergi (MJ/kg) 3,34 
Detonationshastighet, VOD (m/s) 4300 
Gasvolym (liter/kg) 950 
Andel AN-prills (%) 25 

SME-trucken är utrustad för att kunna logga laddningsmängden i varje hål [11]. Dyno 
Nobels data för sprängämnet Titan 6075 ges i Tabell 2. Laddningen hade som mål att ge 
en konstant oladdad del i varje hål och det mesta gick som planerat. Några hål var blöta 
men en riktigt utförd laddning trycker undan vattnet. Två hål kunde inte lodas för de 
hade satt igen. Däremot kunde de laddas som planerat. Laddningsdata ges i Tabell 3.

Tabell 3. Laddningsdata och laddstatistik. 
Salva: 1-L 1-H 2-H 2-L 

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 
Laddn-konc. (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 
- per hål 0,52 0,63 0,68 0,49 
- per salvvolym 0,57 0,69 0,76 0,53 
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Tabellen visar att beräknade värden för laddningskoncentrationen är rätt jämna, 7,4-7,5 
kg/m, utom i salva 2-H. Detta motsvarar en densitet om 1170-1180 kg/m3 i hålet vilket 
är mycket nära det nominella värdet 1200 kg/m3. Enstaka hål hade en så låg laddnings-
koncentration som 5,9 kg/m, sannolikt pga. inblandning av vatten och borrkax. Andra 
hade ett så högt värde om 9,3 kg/m, sannolikt pga. läckage ut i sprickor i berget. 

Värdena för den specifika laddningen blev något högre än planerat, sannolikt pga. att 
den genomgående användningen av nästan nya borrkronor inte tagits med vid ladd-
ningsberäkningen.

Varje salvdel initierades mitt på, med 25 ms fördröjning mellan delarna. En del berg var 
upplastat framför salva 1 men inget framför salva 2.  VOD-mätningar gjordes med ett 
Mintrap-instrument från MREL i hål 15-19 i rad 1 i salva 1-H och hål 1-5 i rad 1 i salva 
2-H. Salvorna videofilmades och synes ha fungerat väl. Salva 1 sprängdes den 24:e juni 
och salva 2 den 3:e november. 
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Figur 5. VOD-kurva för hål 15 i salva 1-H. 

Tabell 4. Mätta VOD-värden i m/s. 
Salva 1-H  Salva 2-H 

Hål nr. Botten Toppen  Hål nr. Botten Toppen 

15 4743 4517  1 4295 4390 
16 4427 4388  2 5091 4267 
17 5146 4859  3 4688 3219 
18 5079 4544  4 5049 4960 
19 5276 4197  5 4786  

medel 4934 4501   4782 4209 
stdavv. 345 243   321 726 

En fin VOD-kurva visas Figur 5 och de uppmätta värdena ges i Tabell 4. VOD-
kurvorna från salva 1 var alla slätare och mindre brusiga än dem från salva 2, vilka alla 
uppvisade någon oregelbundenhet. Den totala VOD-statistiken blev 4718±362 m/s för 
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salva 1-H och 4771±275 m/s för salva 2-H om vi undantar hål 3. Värden ligger över det 
nominella värdet 4300 m/s så sprängämnet verkar ha fungerat bra men oregelbundenhe-
terna i salva 2-H drar ner betyget något för salva 2. 

Foton på salvhögarna visas i Figur 6a-b. Diket i mitten innehåller material från båda 
salvdelarna och vi försökte undvika att använda detta material vid uppbyggnaden av 
provhögarna.

Figur 6a. Salva 1 efter sprängning, till vänster salva 1-H, till höger salva1-L. 

Figur 6b. Salva 2 efter sprängning, till vänster salva 2-L, till höger salva 2-H.

Salva 1 sprängdes den 24:e juni men utlastningen fördröjdes av olika skäl så att salva 2 
riskerade att förskjutas till vintern. Det var bara lastningen av salva 1-L (28 juni till 27 
september) som utfördes enligt den ursprungliga planen. Utlastningen av salva 1-H 
(28 september till 25 oktober) snabbades upp av att grävmaskinen lastade direkt i ett 
mobilt krossverk. Salva 2 sprängdes den 3:e november. Salvdelarna 2-H och 2-L lasta-
des ut samtidigt med varsin grävmaskin i varsin mobilkross. Detta gjorde uppbyggna-
den av motsvarande provhögar svårare att styra eftersom dumprarna inte tillhörde pro-
duktionscykeln.

Större delen av siktnings- och krossningsarbetet på materialet i provhögarna gjordes 
veckan 15-19 november. I slutet av veckan slog en snöstorm till och försvårade arbetet i 
täkten. Snön påverkade inte nämnvärt resultaten för salva 1 men vid siktningen av hö-
garna från salva 2 märktes en tendens till bildning av frostkakor på högarnas yta. Figur 
7 visar högarna på täktbotten när fotograferingen och siktningen startade. 
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Figur 7. Provhögarna och harpgaller när siktkampanjen startade. 

Styckefallsfördelningarna

Siktdata
Siktningsförfarandet, harpor med 250 och 150 mm galler samt #100 och #40 mm sikt-
dukar gav data i Tabell 5. Ett första intryck är att medstyckefallet x50 ligger runt 150 
mm och att styckefallet i hög 1-H är finare än i hög 1-L. Styckefallet i provhögarna 2-L 
och 2-H är rätt lika. Orsakerna till det diskuteras ingående i [6]. Slutsatsen är att data 
från salva 2 bedömdes var mindre tillförlitliga än data från salva 1.  

Tabell 5. Vägda fraktioner efter siktning av provhögarna samt andel passerar.
Salva: 1-L 1-H 2-H 2-L 
Fraktion (mm)   (ton) (%)   (ton) (%)   (ton) (%)   (ton) (%) 

+250  26,60 100,0 19,20 100,0 27,18 100,0 24,12  100,0  
150-250  25,42 74,5 31,94 84,2 30,94 73,2 29,22 75,2 
100-150 19,28 50,2 25,16 58,0 18,74 42,7 18,58 45,3 
40-100  16,32 31,7 23,02 37,4 13,72 24,2 15,46 26,3 
0-  40  16,86 16,1 22,58 18,5 10,80 10,7 10,12 10,5 

Siktat (ton) 104,48  121,90 101,38 97,50  

Tabell 6. Vägda fraktioner efter krossning av provhögarna. 
Salva: 1-L 1-H 2-H 2-L Alla 
Fraktion  (ton) (%) (ton) (%) (ton) (%) (ton) (%) (%) 

+35 mm 506,3 72,6 401,6 70,5 244,7 73,6 316,8 72,4 72,1 
 -35 mm 191,2 27,4 168,0 29,5 87,9 26,4 121,0 27,6 27,9 

Totalt 697,5 100,0 569,6 100,0 332,6 100,0 437,8 100,0 100,0 

Tabell 6 visar resultaten från krossningskampanjen, såväl totalvikterna för de fyra prov-
högarna som vikterna hos bärlagermaterialet som siktades av med #35 mm siktdukar 
vid bandet efter förkrossen. Dessa fraktioner innehåller minst 98 % material av storle-
ken –32 mm. 

1-L 1-H

2-H

2-L
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En jämförelse av Tabell 5 och 6 visar att bärlagerfraktionen utgör i genomsnitt 27,9 % 
av detta krossade bergmaterialet men bara ungefär hälften eller 14,2 % av salvorna. 

Labbproverna som togs siktades ner till 0,063 mm av NCCs Väglaboratorium. Figurer-
na 8a-c visar siktkurvorna. Kurvorna från 100-mm proverna i Figur 8a visar att proverna 
från salva 1 är väldigt lika, liksom proverna från salva 2 men att kurvorna från de två 
salvorna skiljer sig något åt. Samma sak gäller i huvudsak för 40-mm proverna i Figur 
8b. Tar vi maskvidden 22,4 mm som utgångspunkt för en jämförelse så ligger kurvorna 
från 40-mm proven som mest 2-3 % under motsvarande kurvor från 100-mm proven 
och medelkurvorna ligger gott och väl inom 2 % från varandra.   

Figur 8a-b. Siktkurvor för a) 0-100 mm och b) 0-40 mm prov direkt ur provhögarna.
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Figur 8c. Siktkurvor för 0-40 mm prov ur det krossade materialet.

Kurvorna för proven från bärlagerfraktionerna i Figur 8c påvisar ingen egentlig skillnad 
mellan provhögarna. En jämförelse mellan Figur 8b och 8c visar emellertid att proven 
ur det sprängda berget innehåller mer finmaterial, som mest 7 % för 8-mm sten. 

Kurvpassning till dessa siktdata visar att Swebrec-funktionen beskriver dem utmärkt 
väl, med r2-värden som är 0,997 eller bättre över intervallen 0,25-31,5 respektive 0,25-
90 mm. Dessutom är residualerna, dvs. skillnaden mellan kurvan och mätdata, i princip 
slumpmässiga. Ett exempel visas i Figur 9 och passningsdata ges i Tabell 7.  
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Figur 9. Swebrec-funktion anpassad till siktdata för prov ur 0-40 mm, salva 1-L.
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Tabell 7. Parametervärden för Swebrec-funktion som anpassats till labbsiktdata. 

Prov och ursprung 
x50

(mm) 
xmax

(mm)
b Intervall 

(mm) 
r2 s50

(1/mm) 
s50· x50

0.75 

(1/mm0.25)
0-100 mm från hög        

1-L 27,7 135 1,845 0,25-90 0,997 0,011 0,127 
1-H 30,0 158 1,905 0,25-90 0,991 0,010 0,122 
2-H 33,1 108 1,817 0,25-90 1,000 0,012 0,160 
2-L 31,4 113 1,838 0,25-90 0,998 0,011 0,152 

0-40 mm från hög        
1-L   9,5 34,8 1,494 0,25-31,5 0,999 0,030 0,164 
1-H   7,4 37,1 1,764 0,25-31,5 0,998 0,037 0,166 
2-H 11,0 31,5 1,459 0,25-31,5 1,000 0,032 0,190 
2-L 11,8 32,6 1,411 0,25-31,5 1,000 0,029 0,187 

0-35 mm efter kross        
1-L 11,8 31,5 1,473 0,25-31,5 0,999 0,032 0,202 
1-H 12,0 31,5 1,387 0,25-31,5 1,000 0,030 0,193 
2-H 11,9 31,5 1,593 0,25-31,5 0,999 0,034 0,221 
2-L   9,6 31,5 1,612 0,25-31,5 0,999 0,035 0,193 

Not: s50 förklaras i anslutning till Tabell 9. 

Skutmängden mättes både genom handräkning och med bildanalys, se Figur 10. Beräk-
nad andel är låg, 1,2-1,9 %. Den genomsnittliga skutstorleken uppskattades till 0,6 m 
men skuthögarna innehölls stenar med kantlängder ända ner till 0,25 m. 

Figur 10. Foto av skuthögen från salva 2-H samt retuscherad konturbild från Split .

Konstruktionen av fullständiga siktkurvor
Eftersom siktdata är begränsade konstruerades fullständiga siktkurvor enligt följande 
metod: 

1. Swebrec-funktionen är relativt linjär inom området 10-60 %. Siktdata för 40- och  
100-mm punkterna ligger väl inom detta område. De utgör fixpunkter i konstruktio-
nen. Data för punkterna 45, 63 och 90 har interpolerats fram och data för punkten 
125 mm extrapolerats fram med samma räta linje. 

2. Siktkurvorna från 100-mm proverna antas vara relativt opåverkade av samplingen i 
storleksområdet 0-40 mm. Då 40-mm punkten saknas i labbproverna har punkten in-
terpolerats fram mha. data från punkterna 31,5 och 45 mm. Tag provhög 1-L som 
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exempel. Se Tabell 8 nedan. För denna ger procentsatserna 52,6 och 66,0 % värdet 
61,03 % vid 40 mm. Enligt punkt 1 utgör 0-40-mm materialet 16,1 % av högen. 
Labbprovsdata för alla mindre maskvidder skalas alltså med faktorn 16,1/61,0 ≈
0,264. På detta sätt kommer labbdata att beskriva en kontinuerlig förlängning av in-
terpolationslinjen 40-125 mm in i finområdet. Förlängningen är dessutom nästan, 
men inte helt slät. 

3. Ett harpgaller med visst avstånd släpper igenom större stenar än en siktduk med 
motsvarande maskvidd. För att ta hänsyn till detta har harpgalleravstånden 150 och 
250 mm multiplicerats med ett flisighetstal. Det minsta talet bestäms av interpola-
tionslinjen enligt punkt 1. Här låter vi den kurvpassning som ger det högsta r2-värdet
bestämma flisighetstalet. I praktiken gjordes detta så att ett tal > 1 valdes och med 
programmet TableCurve2D beräknades motsvarande Swebrec-funktion. Sen valdes 
nya tal tills ett maximum för r2 erhölls. Värdet visar sig vara 1,10 eller 1,15. Här har 
vi valt flisighetstalet 1,10.

4. På detta sätt erhåller vi i princip den fullständiga siktkurvan för bergmaterialet i 
provhögarna eftersom dessa inte innehåller skuten, vilka utgjorde 1-2 % av salvan. 
Den undre gränsen för skuten var inte skarp utan startade vid ungefär 0,25 m. Enligt 
en visuell bedömning var de största stenarna i provhögarna 0,4-0,5 m. För att i nå-
gon mån ta hänsyn till detta har vi valt 400 mm som en representativ gallerdistans 
som sedan multiplicerats med flisighetstalet enligt punkt 3. Denna datapunkt har 
också använts i kurvpassningen. 

5. Med hänsyn till osäkerheterna i konstruktionen av de fullständiga siktkurvorna och 
om hur representativa de är för salvorna så spelar det ingen större roll om provhö-
garna representerar 98 eller 99 % av salvvolymen. I vad som följe har vi antagit att 
provhögarna representerar 100 % av salvorna. Med en bättre uppföljning av skutvo-
lymerna skulle dessa naturligtvis ta med i beräkningen. 

En uppsättning numeriska värden för salva 1-L visas i Tabell 8 för att illustrera kon-
struktionen och de fullständiga siktkurvorna för salvan visas i Figur 11a-b. Den Rosin-
Rammler-fördelning som ger bäst passning runt ”fixpunkterna” visas som en streckad 
kurva. En viktning för att förbättra passningen för de grova fraktionerna skulle bara för-
sämra passningen i finområdet och tvärtom. 

Parametervärdena från Swebrec-passningarna ges i Tabell 9. Skillnaden i styckefall 
mellan salva 1 och salva 2 är tydlig. Resultatet att x50 för salva 2-H är grövre än för sal-
va 2-L är förstås underligt. Tabellen ger också värden på lutningen s50 och på produkten 
s50·x50

0,75. Det förväntade värdet för den senare är 0,12 [4]. Värdena för salva 1 ligger 
mycket nära detta värde men de för salva 2 något över. 
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Tabell 8. Stegen i konstruktionen av den fullständiga siktkurvan för provhög 1-L. 
Typ av data: Mask-

vidd
Labbprov
0-100 mm

Vägda
massor

Beräknat
kumulativt

Labbprov
40 mm 

Slutlig
kurva

Typ av sikt 
Vidd
mm

Passerar
%

Fraktion
ton

Passerar
%

Passerar
%

Passerar
%

Galler 440
2
 26,60 100,00  100,00 

Galler 275
2

25,42 74,54  74,54 
Galler 165

2
19,28 50,21  50,21 

Extrapolering 125 38,85  38,85 
PowerGrid 100 100,00 16,32 31,76  31,76 
Interpolering 90 97,65 29,15 (25,82) 29,15 
Interpolering 63 75,96 22,12 (20,08) 22,12 
Interpolering 45 66,00 17,44 (17,45) 17,44 
PowerGrid 40 61,03

1
16,86 16,14 16,14 16,14 

Labbsikt  31,5 52,59 13,90 13,90 
Labbsikt 22,4 43,81 11,58 11,58 
Labbsikt 16 36,13 9,55 9,55 
Labbsikt 11,2 31,50 8,33 8,33 
Labbsikt 8 27,42 7,25 7,25 
Labbsikt 5,6 22,57 5,97 5,97 
Labbsikt 4 18,89 4,99 4,99 
Labbsikt 2 14,18 3,75 3,75 
Labbsikt 1 10,99 2,91 2,91 
Labbsikt 0,5 8,55 2,26 2,26 
Labbsikt 0,25 6,74 1,78 1,78 
Labbsikt 0,125 4,92 1,30 1,30 
Labbbsikt 0,063 3,59 0,95 0,95 
Totalt (ton) 104,48

   Not  1: Interpolerad punkt baserad på labbsiktdata vid 31,5 and 45 mm. 
 2: Verklig gallerbredd ggr. flisighetstal, i detta fall 1,10.

Tabell 9. Parametrar för Swebrec-funktioner för konstruerade fullständiga siktkurvor. 

Provhög
x50

(mm) 
xmax

(mm) 
b r2 s50

(1/mm) 
s50· x50

0.75 

(1/mm0.25)

1-L 167 522 2,016 0,9993 0,00265 0,123 
1-H 141 450 1,965 0,9989 0,00301 0,123 
2-H 190 524 2,300 0,9997 0,00299 0,153 
2-L 180 550 2,464 0,9997 0,00306 0,151 
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Figur 11a: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 1-L, log-logskala. 
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Figur 11b: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 1-L, lin-logskala. 
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En jämförelse mellan bildanalysen och siktkurvorna
Bilder av provhögarnas översidor togs med digitalkamera från en skylift (T = top ima-
ges) och av sidorna från marken (S = side images) med basketbollar som skalstockar. 
Figur 12 visar bildernas ungefärliga lägen på provhög 1-L. De som markerats med en 
asterisk utvärderades av Greg Potts, som har vana med Split-systemet [12]. På grund av 
den brådska som den annalkande snöstormen orsakade var provhögarna 2-L och 2-H 
inte färdiga när bilderna av dem togs. 

Figur 12: Fotonas placering ovanpå och på sidan av provhög 1-L.

Programmet SplitDeskTop användes i auto delineation mode med fines factor ff = 50%. 
Två viktiga felkällor är programmets tendens att dela upp stora stenar och klumpa ihop 
små. Därför användes 10-25 minuter per bild för att retuschera blockgränserna, varige-
nom i praktiken effekten av parameterinställningarna suddas ut. Figur 13 visar ett foto 
och den retuscherade bilden. 

Figur 13. Bild Top 1 från provhög 1-H, digitalbild t.v. och retuscherad Split-bild t.h..

Det lägsta värdet på fines cut-off i bilderna låg på 10-20 mm men normalt var värdet 
över 50 mm. Olika sätt att behandla data provades och vi drog följande slutsatser.
▪ Om värdet på fines cut-off uttrycks i pixlar så kan det användas för att bedöma den 

optimala upplösningen i bilden. 
▪ Det är normalt ingen fördel att ta flera bilder av ett område som ryms i en bild. 
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▪ Att ta flera bilder i olika skala kan däremot vara fördelaktigt. 
▪ Det är rätt att använda högsta upplösning när bilden tas och sen reducera till opti-

malt värde när bilderna analyseras. Om finandelen bedömas vara underrepresenterad 
så kan delbilder med högre upplösning användas i analysen. 

På provhög 1-L togs 12 toppbilder och 21 sidobilder. Av dessa analyserades 7 av varje 
sort. Sambandet mellan styckefallen i närliggande topp- och sidobilder var inte särskilt 
stort. Styckefallsfördelningarna för provhög 1-L visas i Figur 14. Den heldragna linjen 
märkt ”alla bilder” har beräknats med Splits sammanvägningsalgoritm. Denna samman-
vägning är inte en ren medelvärdesbildning eftersom motsvarande kurva för provhög 
2-H för det mesta ligger lägre än kurvorna märkta ”ovanifrån” och ”från sidan”. 
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Figur 14. Styckefallskurvorna från analysen av provhög 1-L.

Tabell 10. Statistik för siktdata från bildanalysen. Alla värden i mm. 
Prov-
hög

Antal
foton

Vy x20 x50 x80 Cut-off Top-size

1-L 7 Ovanifrån 66±13 221±50 422±94   
 9 Från sidan 43±22 158±32 331±87   
 16 Alla bilder 53 189 388 85-161 885 
1-H 7 Ovanifrån 23±  7 131±25 310±58   
  Från sidan     -       -       -   
 7 Alla bilder 28 136 314 65-108 654 
2-H 2 Ovanifrån 28±18 132±12 313±73   
 6 Från sidan 38±12 141±20 293±49   
 8 Alla bilder 40 145 301 75-131 763 
2-L 2 Ovanifrån 40±14 149±45 304±85   
 6 Från sidan 36±18 127±45 259±86   
 8 Alla bilder 42 139 297 55-  83 664 
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Styckefallsdata för provhögarna som tagits fram med Split visas i Tabell 10 ovan. Den 
visar att metodens egentliga mätområde ”cut-off” till ”top-size” är ungefär en tiofaktor. 
Detta betyder att hälften av kurvorna i Figur 14, som har logskala, består av en Rosin-
Rammler baserad extrapolation och inte mätdata. De höga ”cut-off”-värdena, som är 
medelvärden för de enskilda bilderna, är i ett par fall högre än de bedömda x50-värdena.
Data i Tabell 10 stöder annars i allt väsentligt slutsatserna som drogs för de konstruera-
de siktkurvorna i Tabell 9. 

0.1 1 10 100
Maskvidd, mm

20

50

80

30

40

60

70

90

100
Andel passerar, %

Provhög 2-L
konstruerad siktkurva
Split, alla bilder
Split, ovanifrån
Split, från sidan

10

.

0.1 1 10 100
Maskvidd, mm

20

50

80

30

40

60

70

90

100
Andel passerar, %

Provhög 2-H
konstruerad siktkurva
Split, alla bilder
Split, ovanifrån
Split, från sidan

10

.

0.1 1 10 100
Maskvidd, mm

20

50

80

30

40

60

70

90

100
Andel passerar, %

Provhög 1-H
kontruerad siktkurva
Split, alla bilder
Split, ovanifrån

10

.

0.1 1 10 100
Maskvidd, mm

20

50

80

30

40

60

70

90

100
Andel passerar, %

Provhög 1-L
konstruerad siktkurva
Split, alla bilder
Split, ovanifrån
Split, från sidan

.

10

Figur 15a-d. Jämförelse mellan styckefallsfördelningarna från Split (kurvor)  och mot-
svarande data från de konstruerade siktkurvorna (fyllda punkter).  

Figurerna 15a-d visar en jämförelse mellan de konstruerade siktkurvorna och de stycke-
fallsfördelningar som tagits fram med Split. Splitfördelningarna har en annan form. De 
är brantare i finområdet och flackare i grovområdet varför de förutsäger mer skutsten i 
provhögarna. Denna skillnad illustreras i Tabell 11. Vi vet definitivt att findelen av 
Split-kurvorna är felaktig. Det finns ytterst få exempel på att sprängt berg följer Rosin-
Rammler- eller Gaudin-Schuhmann-fördelningarna över ett brett storleksintervall [1].
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Tabell 11. Jämförelse av siktdata och bildanalysdata för styckefallet i provhögarna. 
Salva: 1-L  1-H  2-H  2-L 

sikt bild di f f  % sikt bild di f f  % sikt bild di f f  % sikt bild di f f  %

x20 (mm) 54 53 -2 43 28 -35 82 40 -51 77 42 -46
x50 (mm) 167 189 13 141 136 -4 190 145 -24 180 139 -23
x80 (mm) 294 388 32 254 314 24 301 301 0 291 297 2
xmax (mm) 522 885 70 450 654 45 524 763 46 550 664 21

För salva 1, provhögarna 1-L och 1-H, ligger x50-värden från de två metoderna rätt nära 
varandra men för salva 2 är Split-värden omkring 25 % lägre. Orsaken skulle kunna 
vara att högarna inte var färdigbyggda när bilderna togs och tendensen till bildning av 
frostkakor när högarna från salva 2 siktades snarare än metoden som sådan. 

Den detaljerade analysen [6] gav sedan till resultat att  
▪ Styckefallsdata för salva 1 är mer tillförlitliga än data för salva 2. 
▪ De konstruerade siktkurvorna är mer tillförlitliga än Split-fördelningarna. 

De konstruerade siktkurvorna för provhögarna jämförs med en krosstillverkares berg-
materialkurvor nr. 62 och 63 i Figur 16. Siktkurvorna ligger närmare kurva 62 och de är 
något brantare i grovområdet. Kurva 62 är alltså en relativt bra beskrivning av salvorna i 
Vändle. Hela sviten med bergmaterialkurvor, nr 62-66, kan för övrigt återges med 
Swebrec-funktionen med r2 > 0,995 [6]. 
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Figur 16. Jämförelse mellan siktdata för provhögarna och bergmaterialkurvor.

Designkurvor

Den mest välkända fragmenteringsformeln är Kuz-Ram [1, 13]. Formeln för medel-
styckefallet lyder 
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 x50 = A·Q1/6·(115/sANFO)19/30/q0,8,  (3) 

där
 x50 = medianvärdet, dvs. maskvidden där 50 % passerar i cm!
 Q = laddningsvikten per hål (kg) 
 q = specifik laddning (kg/m3)
 sANFO = sprängämnets viktstyrka relativt ANFO (%) 

Bergfaktorn A anges ligga inom intervallet 0,8-21 och ges av 

 A = 0.06·(RMD+RDI+HF), (4) 

där
 RMD = Bergmassetermen (Rock Mass Description) = 10 (vittrat) eller JF (vertikalt 

uppsprucket) eller 50 (massivt) 
 JF = Spricktermen (Joint Factor) = JPS + JPA = Avståndsterm (Joint Plane Spa-

cing) + Vinkelterm (Joint Plane Angle) 
  JPS  = 10 (medelavstånd SJ < 0,1 m), 20 (0,1 m-skutgräns xO) eller 50 (> skutgräns) 
  JPA  = 20 (stupar ut från pallen), 30 (stryker ┴ pallfront) eller 40 (stupar inåt) 

 RDI = Densitetsterm (Rock Density Influence) = 0,025·ρ(kg/m3) – 50 
 HF  = Hårdhetsterm (Hardness Factor), baserad på enaxlig tryckhållfasthet σc(MPa)

eller E-modul E(GPa) =  E/3 om E < 50 eller σc/5 om E > 50 GPa. 

En känslighetsanalys av ekvation 4 visar att för en typisk svensk krosstäkt så är RDI-
temen i stort sett konstant medan HF kan variera något. Det största inflytandet på 
styckefallet har bergmassans sprickighet genom RMD-termen. I den nya versionen av 
Kuz-Ram-formeln [13] så ser uttrycken för termerna i A något annorlunda ut. 

Sätter vi in sprängämnesdata från Tabell 2, laddningsdata från Tabell 3 och x50-data från 
Tabell 9 i ekvation 3 så erhålls A-värdena i Tabell 12. De uträknade värdena för berg-
faktorn A’ = 3,89 och 4,07 är i praktiken likvärdiga medan värdet 5,41 för salva 2-H 
kan peka på andra egenskaper hos bergmassan eller berget i nordöstra hörnet av för-
söksområdet. 

Tabell 12. Beräknade värden på bergfaktorn A, från de konstruerade siktkurvorna. 
Salva: 1-L 1-H 2-H 2-L 
x50 (mm) 167 141 190 180 
q (kg/m3) 0,52 0,63 0,68 0,49 
sANFO (%) 85 85 85 85 
Q (kg/hål) 86 78 93 77 
A 3,89 3,89 5,41 4,07 

Det finns i praktiken inga data som stöder antagandet att berget i salva 2-H var annor-
lunda. Krossnings- och malningsproverna som utfördes på material ur de olika provhö-
garna gav inget systematiskt utslag. Den rakaste tolkningen av IPB- och SPB-
krossproven, av Bond’s arbetsindex och av kulkvarnsvärdena pekar alla åt detta håll [6]. 
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Så om A-värdet för provhög 2-H verkligen representerar andra bergförhållanden, då är 
den troliga orsaken sprickigheten. 

Våra observationer stöder emellertid inte tolkningen att berget i salva 2-H skulle vara 
mer massivt. Vi har letat efter andra förklaringar men inte hittat någon med uppenbar 
trovärdighet [6]. Därför ansätter vi här en bergfaktor A’= 3,9 för den del av Vändletäk-
ten där vi arbetade. 

Vändlegranitens densitet, 2640 kg/m3 gör att RDI = 16. En uppskattad E-modul på 40 
GPa ger HF ≈ 13.3. Berget hade vertikala sprickor så RMD = JF = JPS+JPA. Eftersom 
slagens strykningsriktning ligger nära vinkelrätt mot pallfronten så är JPA = 20 och en 
okulärbesiktning gav att sprickavståndet i genomsnitt var mindre än skutgränsen men 
större än 0.1 m. Därför blir JPS = 30, RMD = 50 and A ≈ 4.76, vilket är rätt nära det 
uträknade A’-värdet. Detta visar att formeln för x50, dvs. ekvation 2, skulle kunna vara 
användbar för Vändletäkten. 

Hellre än att i detalj undersöka vad skillnaderna i A’ och A beror på så inför vi en prak-
tisk korrektionsfaktor C(A) = A’/A = 3,9/4,76 = 0,82 [13] och erhåller så den för Vänd-
le aktuella bergfaktorn 

 A’ = 0.05·(RMD+RDI+HF). (5) 

Cunningham har också infört andra korrektionsfaktorer i den nya versionen av Kuz-
Ram-formeln men det är knappast meningsfullt att ta med dem i ekvationen för A’   
eftersom försöksunderlaget är så litet.  

I originalarbetet [14] finns det tre bergklasser; A = 7 för medelhårt berg, A = 10 för hårt 
men uppsprucket berg och A = 13 för hårt och massivt berg. Dessa värden är möjligen 
inte direkt jämförbara med våra A-värden då det verkar finnas en skillnad i definitionen 
av begreppet medelstyckefall (aritmetiskt medelvärde eller medianvärdet x50), se [15]. 

Det finns många olika sätt att beräkna A-värdet se t.ex. [3, 16]. Lilly [17], som tog fram 
ursprungsuttrycket för A, skulle t.ex. ha lagt på 20 enheter i RMD-värdet för att berg-
massan är blockig, vilket hade ökat A-värdet med 1,2. Den enda praktiska effekten skul-
le vara att ändra på korrektionsfaktorn C(A) i vårt fall. Det finns ingen detaljerad struk-
turkartering av försöksområdet och därmed inget underlag för att bedöma vilket teore-
tiskt uttryck för A som är bäst. 

Eftersom vårt mål är att ta fram en beskrivning av hur sprängningsresultatet kan påver-
kas så att önskat styckefall in i förkrossen erhålls, så vore det värdefullt att ta fram de-
signkurvor för Vändle som baseras på Swebrec-funktionen i stället för Rosin-Rammler-
funktionen. Ett underlag finns i form av ekvationerna 3, 5 och 1. Förutom för x50 behö-
ver vi också uttryck för xmax och b. Eftersom värdet på lutningen s50 i försökssalvorna 
låg så nära det förväntade värdet kan vi använda ekvation 2 för att beräkna b. Som för-
sta ansats använder vi att xmax ges av det minsta värdet av försättning, hålavstånd och 
sprickavstånd i bergmassan. 
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Insättning av värden enligt xmax = 500 mm, A’ = 3,9, Q = 83,2 kg/hål och sANFO = 85 % 
för Titan 6075 samt en beräkning av styckefallskurvorna för olika värden på den speci-
fika laddningen q i intervallet 0,3-0,8 kg/m3 ger Figur 17. Värdet q = 0,3 kg/m3 skall tas 
med en nypa salt då lossbrytningen i botten kan bli dålig. De beräknade b- och x50-
värdena ges i Tabell 13. 

Figur 17. Effekten på styckefallet av ändring av specifik laddning när xmax är konstant.

Tabell 13. Beräknade värden på Swebrec-parametrarna för designkurvorna för Vändle.  
q (kg/m3) 0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 

x50 (mm) 259 205 172 159 148 131 118 
Ansats 1        
xmax (mm) 500 500 500 500 500 500 500 
b 1,322 1,684 1,934 2,033 2,119 2,263 2,380 
Ansats 2        
xmax (mm) 710 600 525 500 475 435 405 
b 2,025 2,029 2,022 2,033 2,030 2,028 2,033 

Figuren visar en uppsättning kurvor som ser rimliga ut runt x50 men inte i finområdet 
där de korsar varandra mellan x = 2,5 och 25 mm. Det är knappast troligt att man genom 
att spränga med lägre specifik laddning skulle få mera riktigt fint material i salvan än 
om man spränger hårdare. Detta fel påverkar förmodligen kurvorna redan vid gränsen 
för bärlagermaterial, 32 mm.  

Som en konsekvens måste xmax troligtvis bero på storleken hos den specifika laddningen 
på samma sätt som xmax i Tabell 9 är mindre för salva 1-H än för salva 1-L. Som ansats 
nummer två använder vi att b ≈ konstant, se Tabell 13. Detta har till följd att xmax≈
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500·(0.55/q)0,6 med xmax i mm och q i kg/m3 för Titan 6075. Beräkningsresultatet utgör 
denna gång kurvskaran i Figur 18.

Figur 18. Effekten på styckefallet av ändring av specifik laddning när b är konstant.

En tredje ansats är att styckefallet för tillräckligt små stycken har NBC-egenskaper 
(Natural Breakage Characteristics) [18]. Detta innebär i korthet att i) berg som krossas 
eller mals i optimala delprocesser får brantast möjliga siktkurvor, att ii) siktkurvorna vid 
ökande sönderdelning av materialet parallellförflyttas uppåt i ett log-logdiagram, dvs. 
inte flyttas i sidled, att iii) när nybildad specifik yta (m2/kg) för varje delprocess plottas 
mot tillförd sönderdelningsenergi (J/kg) så hamnar punkterna på en någotsånär rät linje, 
materialets ”energiregister” och att iv) alla verkliga sönderdelningsprocesser ger flacka-
re siktkurvor och har större energiförluster. 

Moser m.fl. [19, 5] har visat att siktkurvorna från sprängda modellcylindrar av berg 
också uppvisar NBC-egenskaper och att liknande resultat erhålls även vid sprängning i 
full skala. Kurvorna i Figur 18 är från denna synpunkt trovärdiga. Swebrec-funktionen 
har asymptotiska NBC-egenskaper för små värden på x när b är konstant [1]. Den tredje 
ansatsen ger alltså en fysikalisk motivering för ansats nummer två, varför de i praktiken 
sammanfaller. Figur 18 visar att styckefallskurvorna är i det närmaste parallella inom 
intervallet 0,5-100 mm.

Kurvskaran i Figur 18 kan kallas designkurvor eftersom de ger ett samband mellan stor-
leken på en valfri fraktion, t.ex. bärlagerfraktionen 0-32 mm, och varje annan fraktion, 
t.ex. x50-värdet, när den specifika laddningen ändras. Kurvorna säger t.ex. att storleken 
på bärlagerfraktionen i salvhögen kommer att ligga mellan 10 och 20 % när den specifi-
ka laddningen ligger inom intervallet 0,3-0,8 kg/m3.
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Diskussion och slutsatser 

Ekvationerna som användes för att konstruera designkurvorna kan kallas för en frag-
menteringsmodell. Metoden att konstruera designkurvor för täkten hade följande steg 
� Utgå från referenssalvor, helst flera med olika värden på specifik laddning q. Sikta 

fram eller konstruera fullständiga siktkurvor från provhögar enligt tidigare metod. 
Detta ger referensvärden för x50, xmax och b. 

� Baserat på dessa referensdata och andra borr- och laddata beräknas det A-värde A’ 
enligt ekvation 3 som motsvarar erhållet värde på x50. Sen kan en variant av ekva-
tion 5 användas för att beräkna effekten på A’ av ändringar i bergmassans egenska-
per; ändringar både i struktur och i hållfasthet. 

� Ekvation 3, med erhållet A’-värde i stället för A, kan sen användas för att beräkna 
effekten på x50 när den specifika laddningen q ändras. Motsvarande xmax-värden
väljs så att värdet på b i ekvation 2 hålls konstant.

� En uppsättning designkurvor för olika q-värden erhålls vilka kan användas som stöd 
för en ändring av borrhålsmönstret. 

� Om A-värdet ändras så att A’ � A’ny, så kan designkurvorna i alla fall användas om 
q-värdet för en given kurva räkna om enligt qekviv = q/(A’/A’ny)1,25. Om berget blir 
mer lättsprängt och A’new < A’ så blir qekviv < q. Det krävs rimligen en mindre speci-
fik laddning för att erhålla samma styckefall i lättsprängt berg. 

� Alternativt kan nya designkurvor för önskade q-värden beräknas enligt ovan. 

I praktiken finns det många sätt att ändra på den specifika laddningen, att ändra t.ex. 
borrhålsmönstret (försättning och hålavstånd), håldiametern, pallhöjden eller oladdad av 
borrhålet. Metoden som beskrivs ovan gäller strängt taget bara för det första alternativet 
och den borde verifieras genom fler prov innan den används rakt av för de andra. 

Metoden, om än inte data, borde vara tillämplig på andra täkter med andra bergförhål-
landen.

Den nya fragmenteringsmodellen ger sannolikt osäkrast resultat nära skutgränsen xmax.
För det första vilar den på gallerdata och skuten var inte medräknade. För det andra av-
tar antalet stenar i en fraktion starkt med ökande maskvidd. Det betyder att den statistis-
ka beskrivningen av styckefallet väntas bli sämre än när en storleksklass innehåller 
många stenar. För det tredje närmar sig Swebrec-kurvan 100 %-linjen längs en tangent, 
vilket gör passningen osäkrare än om kurvan skulle skära linjen. För det fjärde, eftersom 
salvvolymen är begränsad så utgör det största skutet en liten men inte helt försumbar 
andel av den volymen. Detta betyder att 100 %-linjen i praktiken är ouppnåelig. 

Dessa punkter innebär att den nya fragmenteringsmodellen borde vara sämre på att be-
räkna skutvolymer än att förutsäga finfraktionernas storlekar. Ändå så innehåller finma-
terialet i en sprängsalva mycket värdefull information om hela styckefallsfördelningen. 

Modellen har andra begränsningar. För det första så tyder designkurvorna på att det för 
ett givet x50-värde kan vara svårt att ändra på förhållandet mellan mängderna fint och 
grovt material i salvan utan särskilda åtgärder. En sådan är t.ex. korta hjälparhål som 
slår sönder ytskiktet i salvan varifrån de flesta skuten kommer [20]. 



121

BK 2006, Finn Ouchterlony m.fl. Fragmenteringsförsöken i Vändle… 25 (26)

Dessutom måste förkrossens inverkan tas med i beräkningen. När rågodset in ändras så 
ändras andelen bärlagermaterial i krossprodukten. Förhållandet mellan sprängt material 
och krossat ändras då också, liksom när krossöppningen ändras. 

Den nya fragmenteringsmodellen innehåller inte något beroende av tändsättningen, vil-
ket Cunninghams nya modell gör [13]. Onederra m.fl. [16] har utvecklat JKMRCs 
CZM-modell [3]. I denna används mängden material som passerar maskvidden 1 mm 
som en beräkningsbar punkt i stället för xmax. För att kunna göra en jämförelse med des-
sa modeller behövs emellertid mer bergmekaniska data. 

Det arbete som presenteras här utnyttjar kunskapen att siktkurvan för sprängt berg med 
största sannolikhet följer Swebrec-funktionens fördelningskurva. Denna kunskap har 
använts för att konstruera fullständiga siktkurvor för provhögar och därmed för salvor 
utgående från mycket begränsad information. När väl ett förtroende för den använda 
metoden vuxit fram kan man kanske förenkla den ytterligare.  Det skulle t.ex. kunna 
räcka med siktkurvorna för ett antal prov på salvans finmaterial samt goda uppskatt-
ningar av x50 och x80 eller av x50 och xmax och därigenom b för att konstruera en hel 
siktkurva.
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