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Abstract
This thesis is the result of an on site study of how the amount of fine grains induced by
blasting of rock at a quarry depend on different hole diameters and specific charge. It has also
been investigated how some physical properties of the final macadam fractions varies with
these different parameters.
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Sammanfattning
Denna utredning har syftat till att undersöka borrhålsdiameterns och den specifika
laddningens inverkan på andelen producerat finmaterial (material <5,6 respektive <8,0 mm)
samt om det finns samband mellan dessa parametrar och resultaten från några vanliga
kvalitetstester för ballastmaterial. De erhållna resultaten är följande:
Det har konstaterats signifikanta skillnader i andelen producerat finmaterial mellan några av
de i försöket ingående provsalvorna. Det har dock inte gått att relatera dessa skillnader till
ovan nämnda parametrar från losshållningen.
Kvalitetstesterna, som utförts på de färdiga slutprodukterna 5-8, 8-11 och 11-16, har varit
LT3-index, sprödhetstal, flisighetstal samt kulkvarnsvärde. Vissa signifikanta skillnader har
härvid kunnat konstateras, framförallt vad gäller LT3-index. Denna kvalitetsparameter har
visat sig tydligast, om än inte perfekt, beroende av losshållningen. Sprödhetstalet och
kulkvarnsvärdet har visat svagare korrelation mot håldiameter och specifik laddning emedan
flisighetstalet ingen korrelation alls.
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1 Bakgrund
Ett problem som ballastbranschen dras med är att hitta avsättning för stenmaterial med
kantlängd <2 mm. Denna fraktion, 0-2 mm, avskiljs efter bearbetning i anläggningens
finkrossdel, där det primära målet med tillverkningen är olika makadamfraktioner >2 mm.
Tillverkning av bitumenbundna överbyggnadslager är det enda större användningsområdet för
fraktionen men det är inte alla krossanläggningar som har ett asfaltverk att leverera material
till varför stora volymer av materialet kan hamna på upplag till ingen nytta.
Det material som matas in i finkrossdelen består vanligtvis av fraktioner från 0 till uppemot
200 mm beroende på vilka maskiner som finns att tillgå. Eftersom varje omkrossning av
materialet ger ytterligare bidrag till finandelen har man på senare tid börjat titta på
möjligheten att redan i losshållningsskedet påverka utfallet av de finare fraktionerna. detta
eftersom man misstänker att losshållningen har relativt stor inverkan på det producerade
finmaterialet. Om man lyckas reducera andelen material <2 mm från sprängningen kommer
följaktligen andelen sten som kan vidarebearbetas till makadam vid krossanläggningen att öka
och andelen producerad 0-2 att minska.
Vid anläggningen i Elleholm har tidigare försök gjorts att ändra styckefallet, dock utan
kvantitativa analyser av resultatet. Man har gått från att ha använt ANFO-sprängämnen till
emulsionssprängämnen eftersom man tidigare trodde att ANFO-sprängämnen orsakade större
finandel än emulsionssprängämnen något som denna undersökning visat vara felaktigt, se
kapitel 9.1.

2 Syfte
Det problemområde som behandlas i denna rapport är att söka hitta samband som kan minska
produktionen av de finaste materialfraktionerna vid sprängning samt undersöka
losshållningens eventuella inverkan på slutprodukternas kvalitet. De två losshållnings-
parametrar vars inverkan på finandel och kvalitet undersökts är specifik laddning och
borrhålsdiameter.
Projektet har bedrivits i samarbete mellan Skanska Sverige AB och Dyno Nobel AB med
finansiell hjälp från SBUF�Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Arbetet har utförts som
ett examensarbete. Handledare för detta har varit professor Per-Arne Lindqvist vid LTU.
De faktiska undersökningarna har genomförts vid Skanska Sverige AB:s bergtäkt i Elleholm
utanför Karlshamn, Blekinge. Skanska håller här själva i hela produktionskedjan från
losshållning till krossning av färdig slutprodukt.
Styckefallet från själva sprängningen har inte undersökts utan projektet har koncentrerat sig
på det finmaterial som alstras fram till och med det att materialet passerat förkrossen. Med
finandel menas här material <5,6 mm och material <8,0 mm.
Kvaliteten hos slutprodukterna har undersökts med avseende på sprödhetstal, flisighetstal,
LT3-index samt kulkvarnsvärde för att försöka hitta eventuella samband mellan dessa och
losshållningen.
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3 Avgränsningar
Sex olika provsalvor ingår i undersökningen och projektet har huvudsakligen koncentrerat sig
till att undersöka de två parametrarna håldiameter och specifik laddning. Alla övriga
parametrar har i möjligaste mån hållits konstanta. Vissa saker som exempelvis variationer i
bergmassan, hålavvikelser vid borrning och eventuella avvikelser i upptändningen av salvorna
har av förklarliga skäl inte kunnat påverkas.
För att få så lika förutsättningar som möjligt vad gäller bergmassan utfördes alla försöks-
salvorna i samma område i täkten där geologin är förhållandevis lika.
Proverna för undersökning av finmaterialhalten har tagits på transportband efter det att
materialet passerat förkross och mellanupplag varför visst bidrag i finandelen kommer från
lastning och transport, fragmentering i förkrossen samt autogenkrossning i mellanupplaget.
Detta bidrag antas dock vara konstant mellan alla salvorna.
Uppföljningar som gjorts på tidigare års produktion vad gäller finandelen baseras på
materialprover som tagits och produktionsliggare som förts vid anläggningen. Exaktheten hos
dessa data kan vara osäker men antas i undersökningen vara korrekt.
Provning av makadamens kvalitet har gjorts på slutprodukten, det vill säga efter det att
materialet passerat anläggningens finkrossdel, under antagande att krossens påverkan varit
konstant. Detta är naturligtvis inte helt riktigt men inställningarna av krossen har försökts
hållas så lika som möjligt under hela försöket och ingen omkrossning har ägt rum vid
uttagning av proverna.

4 Metod
Arbetet har till största delen bedrivits kvantitativt, det vill säga mätningar har gjorts för att
verifiera de erhållna resultaten med siffror. En del intervjuer har dock gjorts med personalen i
Elleholm, främst lastmaskinisten, för att få deras subjektiva syn på salvornas lastbarhet och
skutförekomst.
Sex olika försöksalvor med varierande håldiameter och specifik laddning planerades i förväg
tillsammans med Ingvar Bergqvist, Dyno Nobel AB och Anders Grybäck, Skanska Sverige
AB. Två olika håldiametrar har använts; 76 mm och 89 mm. Deras försättning och hålavstånd
har varierats så att en salva med håldiameter 76 mm har en motsvarighet med samma
specifika laddning i en salva med håldiameter 89 mm.
För att få reda på hur väl försättning och hålavstånd överensstämde i verkligheten med de
planerade avstånden gjordes mätningar med hjälp av hålrakhetsmätaren Boretrak MkII.
Uppföljningar har även gjorts på sprängämnet, EMULAN 9000, och på tändarna, NONEL
UNIDET, som använts vid de olika salvorna.
Kvalitetsprover har tagits på makadamfraktionerna 5�8, 8�11 och 11�16 mm, vilka sedan har
undersökts på väglaboratoriet i Rockneby med avseende på sprödhetstal, flisighetstal, LT3-
index och, för 11�16, kulkvarnsvärde. Med hjälp av statistiska verktyg har dessa sedan
analyserats för att lokalisera eventuella samband mellan losshållning och kvalitet.
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5 Faktorer som påverkar fragmenteringen
I detta kapitel beskrivs kortfattat vad som påverkar finandelen, från losshållning fram till
krossning. Eftersom projektet inte undersöker sprängsalvornas styckefall kommer metoderna
för att bestämma detta inte att ingå.
Vid berghantering inom ballastindustrin kan man indela fragmenteringsprocessen i flera steg
enligt figur 1 nedan.

Figur 1. Exempel på vad som påverkar finkornsandelen vid ballastproduktion i bergtäkt.

5.1 Geologi
Den första punkten, geologi, är i sig ingenting man kan påverka. Berg är till sin natur ett
inhomogent material bestående av olika mineral med varierande egenskaper. Bergmassan
innehåller dessutom sprickor, med varierande riktningar, som delar in den i en mängd block
av varierande storlek, så kallad �in-situ�-blockighet. Hur stora dessa block är varierar från
plats till plats beroende på vilken tidigare belastning, från inlandsis, separation av
kontinentalplattor, etc., berget utsatts för [1]. Bergmassan består dock inte enbart av block. En
viss mängd finmaterial finns också i bergmassan �in-situ� orsakad av samma faktorer som
redan nämnts.

5.2 Losshållning
Losshållning innefattar operationerna borrning och sprängning.
Borrning ger alltid ett bidrag till finandelen. Hammarborrning, som är den vanligaste
borrmetoden i ballastbranschen, åstadkommer enbart finmaterial om man ser till de
fraktionsgränser detta projekt undersökt (<5,6 mm). Bidraget är dock ringa i förhållande till
den totala mängden.
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Sprängningen orsakar den största fragmenteringen på bergmassan. Detta kan sägas ske i tre
steg; kompressions-, reflektions- och gastrycksskedet [2].
Kompressionsskedet sker omedelbart efter det att sprängämnet detonerat genom att en
tryckvåg utbreder sig radiellt från laddningen med bergartens ljudhastighet, vanligtvis
någonstans i intervallet 3000�6000 m/s. Denna kompressionsvåg ger upphov till mikro-
sprickor i bergmassan och dessa underlättar lossbrytningen i efterföljande steg. Mikrosprickor
behöver inte nödvändigtvis utvecklas till makrospricksystem där spränggaserna kan tränga ut.
De kan i stället förbli just mikrosprickor och det finns misstankar om att dessa kan påverka
finandelen i produktionen och kvaliteten på slutprodukterna.
Reflektionsskedet uppstår då tryckvågen reflekteras mot en fri yta, exempelvis stuffen eller
någon spricka i berget. Tryckvågen omvandlas då till drag- och skjuvvågor som �sliter�
sönder berget och initierar ett större spricksystem i vilket spränggaserna sedan kan sprida sig.
Gastrycksskedet är det som ger den egentliga lossbrytningen av berget. När sprängämnet
detonerar bildas en stor mängd gas under väldigt kort tid. Denna söker sig ut i det nu redan
uppspräckta berget och drar på vägen med sig bergmassan som sönderdelas och kastas framåt.
När berget flyger genom luften kolliderar de olika blocken med varandra och sönderdelas
ytterligare genom så kallad autogenkrossning. Hur stort bidrag till finandelen varje steg i
själva sprängningen orsakar är i dagsläget inte känt.
Fragmenteringen vid sprängning beror av ett mycket stort antal parametrar, till exempel typ
av sprängämne, specifik laddning (kg sprängämne/ volym berg), borrplan, tändplan etc.
För att få ett bra sprängresultat kan man utnyttja i bergmassan förekommande strukturer,
exempelvis sprickriktningar, för att göra sprängningen så säker och effektiv som möjligt.
Exempel på detta visas i figur 2.

Figur 2. Sprickriktningar i berg. Ytan som vetter åt vänster symboliserar stuffen på en pall.
Som framgår av figuren finns det olika sätt att spränga relativt den eller de i bergmassan
dominerande sprickriktningarna. För- och nackdelar med respektive metod beskrivs i tabell 1
på nästa sida.
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Fördelar Nackdelar

Alternativ a)

• Bra lossbrytning i botten
• Bra framkast av berget
• Högt utnyttjande av energin i

sprängämnet

• Ökad bakåtbrytning

Alternativ b)
• Minskad bakåtbrytning • Ökad risk för kvarstående berg i

botten
• Sämre framkast av berget

Alternativ c) Inga

• Ofördelaktig
styckefallsfördelning

• Oregelbunden bakåtbrytning
• Ojämn botten

Tabell 1. För- och nackdelar med sprängning relativt olika strykningar hos sprickor [2]
Olika skjutriktningar tros kunna inverka på finandelen eftersom berget får olika rörlighet och
framkast vid sprängningen något som undersöks i kapitel 10.3.2.

5.3 Lastning och transport
Ytterligare bidrag till finandelen kommer från hanteringen av berget efter sprängning.
Lastmaskinen kan bidraga till sönderdelningen av materialet när den fyller skopan i
salvhögen. När skopan sedan töms på bergtrucken uppstår ytterligare autogenkrossning i
stenmaterialet. Detta sker också när trucken tippar lasset i förkrossen samt vid alla övriga
tillfällen då bergblock slår mot varandra.

5.4 Övrigt
Bergavtäckningen, som i regel utförs med grävmaskin, rensar inte bergets överyta helt och
hållet. Visst material, främst mindre fraktioner, ligger kvar i sprickor och skrevor på pallen.
Detta material blandas under sprängning in i den �egentliga� salvan.
Om salvan som sprängs är en andrapall, det vill säga tidigare ovanliggande bergmassa har
redan skjutits, har den övre delen av denna tidigare utsatts för påkänningar när ovanliggande
salva sprängts. Detta resulterar i regel i mindre skutandel jämfört med en förstapall eftersom
det då redan finns ett till viss del utbildat spricksystem. Eventuellt kan detta spricksystem
också inverka på finandelen men någon enskild bestämning av detta bidrag har inte gjorts.
Krossarnas nedbrytning av materialet beskrivs inte här i detalj men eftersom det är dessa som
formar berget till färdiga produkter, som är mindre än utgångsmaterialet, genom
sönderdelning är det självklart att ett stort bidrag till finandelen lämnas. Hur stort detta bidrag
är varierar beroende på typ av kross, hur den körs, vilka mantlar eller plattor som används etc.
Den finandelsundesökning som genomförts i detta projekt påverkas endast av förkrossens
bidrag. Magnus Gynnemo skriver i sin licentiatsavhandling att förkrossen, åtminstone i hans
fall, lämnade ett bidrag till finandelen på cirka 1,5% [3]
Som synes påverkas finandelen av ett otal faktorer. I detta projekt fästs dock inget intresse
över de enskilda bidragen utan endast finandelen i slutresultatet beaktas.
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6 Teoretiska och praktiska beskrivningar av fragmenteringen
Kan man förutspå hur fragmenteringen exakt kommer att bli i en specifik salva?
Svaret här är nej. Man kan inte exakt säga hur mycket berget kommer att brytas sönder då
sprängämnet detonerar men det har under årens lopp gjorts en mängd modeller som ger
resultat som ligger nära det verkliga styckefallet. En av de mer kända teorimodellerna är Kuz-
Rams modell [4].

6.1 Kuz-Rams modell
V.M. Kuznetsov hittade på empirisk väg en modell som beskriver medelstyckefallet (S50)
beroende av energin, håldiametern samt egenskaperna hos berget i den aktuella salvan. Hans
ekvation för att beskriva detta lyder:

61
8,0

0
50 Q

Q
VAS ×��

�

�
��
�

�
×= (Kuznetsov´s ekvation)

där
S50 = medelstyckefallet i cm
A = Bergkonstanten (varierar mellan 7 och 13. 7 anger dåligt berg och 13 mycket bra berg)
V0 = Bergvolymen per borrhål exklusive underborrningen
Q = Mängden sprängämne per hål uttryckt i kg Trotyl

Denna ekvation beskriver endast en punkt på styckefallskurvan (S50). För att få en bättre
beskrivning av hur det totala styckefallet ser ut anpassades denna formel till en Rosin�
Rammler��kurva som beskrivs av:
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där
R = andelen kvarstannat material på sikten
S = maskstorleken hos sikten
S50 = medelstyckefallet
n = homogenitetsindex

Det största problemet är i regel att bestämma värdet på parametern n. En algoritm som
använts och är lösbar utan numeriska metoder är:
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W
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där
B = försättningen [m]
d = håldiametern [mm]
W = standardavvikelsen för hålrakheten vid pallbotten [m]
A = förhållandet hålavstånd/försättning
L = laddningslängden ovanför utlastningsnivån [m]
H = pallhöjden [m]
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Med insamlat material från aktuell sprängplats och dessa formler som utgångspunkt kan man
relativt väl bestämma hur styckefallskurvan kommer att se ut.
Kuz-Ram�modellen har bekräftats från flera håll, framför allt vad gäller den grövre delen av
styckefallet. Den har dock en tendens att överskatta andelen finmaterial från sprängningen.
Det har gjorts en del datorprogram baserade på just denna modellen för att på ett enkelt sätt

6.2 Tidigare studier av fragmentering och orsaker till finandel
Finns det något sätt att på teoretisk väg förutsäga hur finandelen hos berget kommer att
påverkas av sprängning?
Man kan i dagsläget inte säkert säga hur stor andel av materialet som kommer att passera en
viss maskvidd eller hur styckefallskurvans nedre del kommer att se ut. Vad som dock håller
på att tas fram är en simuleringsmodell som kan beskriva hur sprickor i sprött berg propagerar
beroende på inhomogeniteter i berget [5]. Olika belastningssätt har studerats där i samtliga
fall det undersökta berget/provet i simuleringen belastats axiellt samtidigt som det radiellt
utsatts för radiella drag- eller tryckspänningar. Man har med modellen funnit god
överensstämmelse med verkliga provkroppar med egenskaper liknande den i simuleringen.
Resultaten visar att axiell belastning av ett material, som samtidigt utsätts för tryckspänningar
radiellt, gör att sprickutbredningen avstannar efter en viss belastning. Utsätts provet däremot
för en aldrig så liten dragspänning växer sprickan okontrollerat till materialet går i brott.
Simuleringar har även gjorts för olika storlekar på kornen hos de i bergmassan ingående
mineralen. Dessa har visat att sprickutbredningen starkt beror av variationer i de mekaniska
och geometriska egenskaperna hos de i bergmassan ingående mineralkornen.
Vidare har andra rent fysiska tester gjorts för att undersöka sprickutbredning/fragmentering av
berg. Bland annat har man undersökt hur belastningshastigheten inverkar på fragmenteringen
[6]. Resultaten från dessa försök visar att hållfastheten hos berget tenderar att öka med ökande
belastningshastighet.
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7 Testmetoder för ballast
För att den som inte är bekant med hur provning av ballastmaterial går till ges i detta kapitel
en enklare beskrivning av de testmetoder som använts för att undersöka ballastens kvalitet i
detta projekt. För en exakt beskrivning över tillvägagångssättet för respektive testmetod
hänvisas till FAS metodbeskrivningar från vilket materialet till detta kapitel hämtats.

7.1 Siktningsanalys
Det finns två olika metoder för att bestämma siktkurvan för ett stenmaterial, torrsiktning och
tvättsiktning [7].
Tvättsiktning används för att skilja ut material som är mindre än 0,075 mm och utförs enligt
följande. Stenmaterialprovet torkas i ugn och vägs varefter det placeras i ett kärl som fylls
med vatten så att det mer än väl täcker provet. Provet rörs om och låts stå i cirka fem minuter
varefter vattnet hälls över tvättsikten. Denna procedur upprepas till dess tvättvattnet är helt
fritt från uppslammade partiklar. När tvättsiktningen är klar torkas och vägs provet på nytt
varefter mängden borttvättat material, mt, beräknas.
Torrsiktning innebär att materialprovet siktas på siktar med kvadratiska maskor, ordnade efter
minskande storlek med den största maskvidden överst. Det finns tabeller för hur stort ett
materialprov av en viss fraktion minst måste vara för att testet skall anses tillförlitligt.
Dessutom finns det gränser för hur mycket material som maximalt får stanna på respektive
sikt.
Ett prov går till så att materialprovet hälls i en siktserie, avpassad för de fraktionsgränser man
önskar undersöka, med bottenskål. Siktserien placeras därefter i en skakapparat i vilken det
siktas under tio minuter. När siktningen är klar vägs och antecknas mängden material som
stannat på varje sikt. Därefter beräknas hur stor procentandel av det ursprungliga provet som
detta material på varje enskild sikt motsvarar. (För material med kornstorlek mindre än 0,075
mm skall man lägga ihop vikten av det material som tvättats bort enligt tvättsiktningsmetoden
och det material som stannat i bottenskålen vid siktning enligt torrmetoden.)
När alla delfraktioner bestämts beräknas andelen material, relativt det totala provet, som
passerat respektive sikt med en decimal när och med ledning av detta kan en siktkurva ritas
upp. Exempel på hur en siktkurva för ett 0-35 bärlager kan se ut visas i figur 3.
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Figur 3. Siktkurva för bärlager 0-35.
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7.2 LT-index
LT-index är en formparameter för hur stenmaterialet ser ut och är en vanlig testmetod som
används på makadamfraktioner från 5-8 till 16-25 mm [8]. Testet utförs på en rensiktad
fraktion av stenmaterial, det vill säga inget material med kornstorlek större eller mindre än de
för provet givna gränserna finns med. Det finns gränser uppsatta för hur stort ett prov minst
måste vara för att testen skall kunna anses tillförlitlig.
LT-index anger andelen, i viktprocent, material vars längd/ tjockleksförhållande är mindre än
ett givet värde, där tjockleken (T) är den minsta spaltvidd genom vilken kornet kan passera.
Till sin hjälp för att bestämma LT-index har man antingen två specialskjutmått eller en
specialtillverkad dragtolk, se figur 4.

Figur 4. Specialskjutmått och dragtolk för bestämning av LT-index.

Man delar in det undersökta materialet i tre grupper enligt följande:
• Grupp a � LT<3
• Grupp b � 3<LT<5
• Grupp c � LT>5

Efter det att fraktionen man önskar undersöka siktats ren tar man skjutmåttet med LT=3 och
ställer in det efter kornets största dimension, L. Kan kornet vid denna inställning inte passera
tjockleksskänklarna placeras det i grupp a, om det passerar läggs det tills vidare i en särskild
hög.
När samtliga stenar provats med avseende på LT3 undersöks de som passerat detta med LT5-
skjutmåttet. De korn som inte passerar tjockleksskänklarna hänförs till grupp b och de som
passerar till grupp c.
Metodiken är liknande för dragtolken. Det material som inte passerar någon av
tjockleksspalterna hamnar i grupp a. Passerar kornet spalten LT3 men inte LT5 läggs det i
grupp b. Passerar kornet båda spalterna placeras det i grupp c.
När samtliga stenar undersökts bestäms hur många viktprocent, av det totala rensiktade
provet, varje grupp innehåller. Detta värde avrundas till närmaste heltal.
Exempel: Grupp a = 89 %, grupp b = 8 % och grupp c = 3 %.

I detta fall blir LT3 = 89 % och LT5 = 89 + 8 = 97 %.
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7.3 Flisighetstal
Flisighetstalet är ett mått på förhållandet mellan kornens medelbredd och medeltjocklek. [9]
Testen utförs på fraktion 5-8, 8-11 eller 11-16 mm. Materialet skall vara rensiktat enligt
reglerna för siktanalys som beskrivits tidigare. Är materialfraktionen som skall undersökas
8,0-11,2 mm skall även sikt med maskvidd 9,5 mm användas. Är det 11,2-16,0 mm som
undersöks skall mellansikt med maskvidd 13,2 mm också användas. För fraktionen 5,6-8,0
mm behövs ingen mellansikt. Den framställda mängden av fraktionens övre del neddelas i
delningsapparat till två delprov. Samma sak görs med den undre delen av provet.
Analysprovet för bestämning av flisighetstalet sammansätts genom att ett delprov från den
övre fraktionen blandas med ett lika stort delprov av den undre. Den sammanlagda vikten av
detta analysprov skall vara minst 500 g.
För att bestämma flisighetstalet använder man kvadratiska spaltsiktar med parallellt inspända
metalltrådar och spaltöppningar 4,0, 5,6, 8,0 11,2 och 16,0 mm beroende på vilken fraktion
som undersöks. Det analysprov man iordningställt siktas på dessa spaltsiktar, i skakapparat,
under 5 minuter varefter det kvarstannade materialet på respektive sikt vägs. Viktprocenten av
respektive fraktion bestäms med en decimal och därefter bestäms hur stor del av analysprovet
som passerat respektive spaltsikt.
Den spaltsikt som ligger närmast över 50 % av det passerade materialet bestäms och
betecknas a). På samma sätt bestäms den spaltsikt där andelen passerat material ligger
närmast under 50 % och betecknas b), se figur 5.
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Figur 5. Kornkurvor bestämda med kvadratiska siktar och spaltsiktar. a) och b) markerar
siktstorlekar närmast över och under 50 % passerat material.

Från dessa värden beräknas en parameter k ur formeln:

Värdet på flisighetstalet, f, finns tabellerat efter k och kan nu läsas av.
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7.4 Sprödhetstal
Sprödhetstalet kan sägas vara ett mått på stenmaterialets förmåga att klara av stötbelastning.
Det bestäms som andelen material, i viktprocent, av en viss fraktion som efter upprepad
belastning i en standardiserad fallhammarapparat passerar en sikt med kvadratiska maskor
motsvarande fraktionens minsta kornstorlek. [10]
Provet utförs vanligtvis på fraktionerna 5-8, 8-11 eller 11-16 mm. Fraktionen 11-16 ger oftast
ett högre värde på sprödhetstalet än 8-11 medan 5-8 kan ge både högre och lägre. Kornformen
har relativt stor betydelse för resultatet eftersom en lång och smal partikel lättare bryts sönder
än en mer kubisk dito.
Testet går till så att ett prov siktas fram i siktar med kvadratiska maskor så att en ren fraktion
erhålls. Förfarandet är detsamma som för framställningen av analysprov för bestämning av
flisighetstalet, se föregående kapitel, ända fram till dess delproven skall blandas eftersom
sprödhetstestet kräver att man tar hänsyn till korndensiteten. Blandningen av delproven sker
enligt formeln:

mi = analysprovets vikt i g
ρs = korndensiteten i g/ cm3 med två decimaler

Två analysprov skall tas ut för undersökning.
Själva provningsapparaten är en relativt enkel konstruktion, se figur 6, bestående av en
fallvikt på 14 kg som släpps 20 gånger från ca 20-25 cm höjd på materialet som är placerat i
en stålmortel.

Figur 6. Principskiss av fallhammarapparat för sprödhetstest.
När de 20 cyklerna utförts tas analysprovet ut ur morteln och siktas i 10 minuter på den sikt
som motsvarar provets minsta fraktion. Sprödhetstalet beräknas sedan ur formeln:

s = sprödhetstalet
mi = det invägda provet i g med en decimal
mp= den mängd av provet som passerat sikten för minsta kornstorleken i g med en decimal

Om skillnaden i sprödhet mellan de två analysproven är mindre än 5 procentenheter godtas
resultatet, i annat fall provas ytterligare två prov.
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7.5 Kulkvarnsvärde
Kulkvarnsvärdet kan sägas vara ett mått på stenmaterialets motstånd mot nötning. Testen
utförs på fraktion 11-16 mm som under ca en timmes tid tillsammans med stålkulor och vatten
mals i en liten kvarn. [11]
Innan testet spolas provet med vatten för att de finaste fraktionerna skall försvinna. Därefter
siktas resterande prov på siktar med kvadratiska maskor med storlekarna 11,2, 13,2 och 16,0
mm. Genom manuell siktning med en 5,6 mm spaltsikt skiljer man därefter bort de stenar som
passerar denna. Analysprovet för kulkvarnstesten, ungefär 1000 g, sätts samman av lika stora
delar av fraktionerna 11,2-13,2 mm och 13,2-16,0 mm. Hänsyn skall tas till korndensiteten
och provets storlek skall vara:

mi = analysprovets vikt i g
ρs = korndensiteten med två decimaler

Kulkvarnen, se figur 7, fylls nu, i tur och ordning, med sju kg stålkulor, analysprovet och två
liter vatten. Locket sätts på och kvarnen placeras på drivanordningen där den skall rotera 5400
varv vilket motsvarar ungefär 60 minuter.

Figur 7. Principskiss av kulkvarn.
När malningen är klar töms kvarnen i en hink och spolas ur så att allt material följer med.
Materialet (stålkulor och analysprov) hälls upp på en siktsats, bestående av 2,0 och 8,0 mm
siktar utan bottenskål, och spolas. Stålkulorna plockas bort och analysprovet torkas och siktas
därefter på 13,2, 8,0 och 2,0 mm siktar. Det material som stannar kvar på respektive sikt vägs
och kulkvarnsvärdet beräknas, med en decimal, ur formeln:

Kk = kulkvarnsvärde
mi = invägt analysprov med en decimal
m2 = den del som efter malning är större än 2,0 mm, det vill säga det material som stannat på
siktarna

Om skillnaden i kulkvarnsvärde mellan de två proven inte överstiger 10 % av medelvärdet
godtas resultatet annars görs ytterligare två tester.
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8 Uppläggning av fältförsök
I detta kapitel ges en beskrivning av hur de för projektet aktuella salvorna planerats samt hur
geologin i försöksområdet ser ut.

8.1 Planering av fältförsök
Sju olika försökssalvor har utförts inom projektets ram. De har designats med två olika
håldiametrar, 76 och 89 mm, och tre (teoretiskt) olika värden på den specifika laddningen.
Normalt sett brukar tumregeln vara att man vid ökning av håldimension även ökar den
specifika laddningen en aning som kompensation för de längre hålavstånden som erhålls för
att förbättra fragmenteringen. I detta projekt har vi dock försökt hålla den specifika
laddningen konstant mellan salvor med 76 mm och salvor med 89 mm håldiameter enligt
tabell 2 nedan. För att ytterligare hålla försöken så lika som möjligt har alla salvor haft fem
hålrader rakt bakåt, salva 3 undantagen. Denna salva innehöll så många som upp till 15 rader
men den del av salvan som undersökts i försöken har bara haft fem rader som de övriga.
Samtliga salvor utom salva 3 har haft en skjutriktning motsvarande den i figur 2a). Salva 3 har
haft en skjutriktning vinkelrät de övriga motsvarande figur 2c).

Salvnr Försättning, V
[m]

Hålavstånd, E
[m]

Yta/ hål
[m2]

Håldiameter, φφφφ
[mm]

Specifik laddning
[kg/ m3 (tf)]

0 2,60 3,20 8,32 76 0,64
1 2,60 3,40 8,84 76 0,60
2 2,60 3,60 9,36 76 0,57
3 2,60 3,40 8,84 76 0,60
4 3,05 3,75 11,44 89 0,64
5 3,05 4,00 12,20 89 0,60
6 3,05 4,20 12,81 89 0,57

Tabell 2. Planerade data för de olika försökssalvorna.
Salva 0 är en salva av den typ som tidigare använts vid produktionen. Denna salva, belägen i
samma område som de övriga, hade skjutits precis innan försöken tog sin början och har även
den analyserats vad gäller finandel efter förkrossen och kvaliteten på makadamprodukterna.
Däremot har den inte kontrollerats beträffande borrningens precision och skutfrekvensen.
Salva 3 i tabellen har, som redan sagts, en skjutriktning vinkelrät mot de övriga. Denna var
tvungen att skjutas av produktionstekniska skäl eftersom den skulle ha blivit omöjlig att
komma intill med fordon efter det att övriga salvor skjutits. I denna användes samma
hålavstånd och försättning som salva 1 och här har eventuella samband med skjutriktning
undersökts.
Sprängämnet har i alla försökssalvorna varit EMULAN 9000 med en planerad densitet av
1,17 kg/dm3 och det är denna densitet som ligger till grund för de specifika laddningarna i
tabell 2 ovan. Observera här att den specifika laddningen är uträknad per meter borrhål laddat
med EMULAN 9000, ρ=1,17 kg/dm3, utan hänsyn tagen till avladdning, topprimer och
bottenladdning. Denna specifika laddning kallas fortsättningsvis �teoretisk specifik laddning�
och den specifika laddningen för hela bergmassan i salvan benämns �verklig specifik
laddning� De verkligt erhållna värdena för varje salva återfinns i bilaga 2.
Alla försökssalvor har skjutits som andrapall, det vill säga den översta delen av berget har
utsatts för påkänningar från sprängning av ovanliggande pall.
Samtliga salvor innehåller ca 20.000 ton (tf) berg vardera och motsvarar en liten ordinarie
produktionssalva. För att vara ett �försök� är denna volym dock att betrakta som stor.



14

8.2 Geologi
Från en tidigare undersökning som Skanska låtit utföra i täkten framgår det att berggrunden
består av �grovt medelkornig till grovkornig grå gnejs med oregelbundna inslag av pegmatiter
som till största delen består av fältspat och kvarts� [12]. Det är dock denna rapports författares
mening att förekomsten av pegmatiter i den del av täkten där försökssalvorna har utförts är
relativt liten.
Den dominerande sprickriktningen i täkten är N90E/90 [1]. Denna kan tydligt ses på stuffar
och slutkonturer runt om i täkten. I salva 1 och 5, se bilaga 1, är dock en andra riktning,
N10E/90, vanligt förekommande vid sidan av den förstnämnda.
En undersökning av �in-situ�-blockigheten har utförts i den del av täkten där försöksalvorna
var placerade [1]. Av denna framgår att bergmassan i Elleholm är relativt grovblockig med en
medelblockstorlek på mellan 85�105 cm in-situ. Detta har visat sig stämma mycket väl med
vad som uppmätts vid kontrollvägning av skut från en av försökssalvorna, se kapitel 9.4. Med
den aktuella förkrossöppningen i Elleholm (minsta sida 100 cm) fås en skutgräns på ca 75 cm.
Enligt  de värden �in-situ�-blockstorleks-fördelningen har givit betyder detta att ungefär 70%
av bergmassan är större än skutgränsen för förkrossen. Detta tyder på att det föreligger ett
mycket stort fragmenteringsbehov vid sprängning
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9 Genomförande av fältförsök
I detta kapitel ges en beskrivning av det praktiska utförandet av försöken avseende borrning,
laddning och sprängning. Vissa data presenteras i texten medan en total sammanställning över
all tillgänglig information för respektive salva återfinns i bilaga 2. Hur salvorna varit
placerade inbördes visas i bilaga 1.

9.1 Borrning
För att kunna fördela sprängämnet som man planerat är det av största vikt att borrhålen
hamnar där det är tänkt eftersom felplacerade hål i förlängningen också innebär felplacerat
sprängämne. Felplacerat sprängämne i sin tur medför ändrade förutsättningar för försöken
med ändrat sprängningsresultat som följd.
Borroperatören som utfört borrningen under försöken har mångårig erfarenhet av berg-
borrning vilket visat sig i ett mycket gott slutresultat av hålplaceringen, se nästa avsnitt.
Utrustningen som använts har varit en Atlas Copco F7 utrustad med en cop1838 borrmaskin.
Borrsträngen har bestått av T45 stänger samt, för att förbättra hålrakheten, en T51 styrstång
närmast borrkronan. Krondiametrarna har varit 76 mm respektive 89 mm och de har varit av
stifttyp.
Utsättningen av hålen har skett, på samma sätt som normalt används i produktionen, med en
måttsticka. Detta för att mätningarna skall ge resultat som de man erhåller med vanliga
produktionsmetoder, något som skulle kunna äventyras med exaktare utsättning som
exempelvis totalstation.
Hållutningarna har varit 10° i första hålraden, 11° i andra, 13° i tredje och 14° i rad 4 och 5, se
figur 8.

Figur 8. Hållutningar som använts under försöken.

Dessa lutningar har regelmässigt använts i täkten tidigare och den mindre hållutningen i första
raden är till för att minska risken för en alltför liten försättning (orsakad av bakåtbrytning från
föregående salva) framför bottenladdningen vilket kan medföra kast vid sprängningen.
Underborrningen har varit 1,5 m för salvorna med 76 mm hål respektive 2,0 m för salvorna
med 89 mm hål.
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9.1.1 Hålrakhet
Under försökstiden har en hålrakhetsmätare (BoreTrak mkII) från Boart funnits på plats.
Denna har använts för att mäta hållutningar och bestämma de i verkligheten erhållna
hålavstånden.
Mätningen av X- och Y-koordinaterna vid påhugget har utförts med måttband, utefter på
pallen uppspända parallella snören (ett för varje hålrad), på salvorna 1 till 4. Det är
författarens uppfattning att exaktheten i dessa koordinater ligger på ca 10�15 cm när.
Salvorna 5 och 6 har mätts in med totalstation. Z-koordinaterna har i samtliga fall mätts med
hjälp av laserinstrument.
För varje salva har avståndet mellan närliggande hål kontrollerats på tre olika nivåer över
pallbotten; 0, 7 och 15 m. Undantag är salva 3 som haft en lägre pallhöjd och därför i stället
mätts på ungefär 10 m över pallbotten. Salva 0 som borrats och skjutits innan försöken tog sin
början har inte kontrollerats.
Borrningsresultatet har varit mycket gott som framgår av tabell och lådagram i bilaga 3:1-3:3,
med undantag av försättningen i salva 6. Här har dock antalet mätvärden varit betydligt
mindre än i de övriga fallen på grund av en förarglig felmätning med utrustningen.
Spridningen i försättning hade troligtvis varit mindre om samma hållutning använts i alla
rader. Med den aktuella borrningen blir avstånden något större med ökande djup mellan
framförallt rad 2 och 3 men även mellan rad 1 och 3 samt 3 och 4, se figur 8.

9.2 Sprängning
Sprängämnet som använts har i samtliga försök varit EMULAN 9000, SME, från Dyno Nobel
AB. SME står för �site mixed emulsion� vilket innebär att laddtrucken transporterar
sprängämnet uppdelat i olika råvaror och halvfabrikat. Dessa blandas till ett fullt fungerande
sprängämne först när de pumpas från laddtruck till hål.
EMULAN 9000 är ett gasat emulsionssprängämne med 10% inblandning av Prillit för att öka
energiinnehållet. Det består av en nitratlösning, ammoniumnitrat, gasningsmedel samt
mineralolja och emulgator.
I alla försöken har sprängämnets snittdensitet försökt hållas till 1,17 kg/dm3 vilket har lyckats
relativt väl. För att följa upp snittdensiteten har truckens mätare, som kontrollerar hur mycket
sprängämne den ger ifrån sig, lästs av. Dessutom har laddtrucken vägts på fordonsvåg före
och efter laddning för att verifiera värdena från densamma. Med ledning av dessa vikter och
kännedom om håldiameter, håldjup och avladdning för alla hål i salvan har snittdensiteten
grovt kunnat bestämmas. Det svåraste i sammanhanget är att exakt bestämma diametern på
borrhålen samt eventuell sprickförekomst i berget i vilka sprängämne kan tränga ut. Eftersom
det i dagsläget inte finns något instrument för att mäta håldiametrar i berget med har de
framräknade värdena på snittdensiteten baserats på en genomsnittlig håldiameter av 76 mm
respektive 89 mm.
Under tiden som försöken pågått har mätningar även gjorts på sprängämnets
detonationshastighet och intervalltiderna mellan tändarna med mätinstrumentet MiniTrap
tillverkat av MREL i Kanada. Eftersom dessa parametrar inte ingår i försöken kommer de inte
att behandlas något djupare i denna rapport. Det enda som här redovisas är den genomsnittliga
detonationshastigheten för sprängämnet i respektive salva, se tabell 3.
Värt att nämna är dock att mätningarna, som utfördes på sex hål vid varje skjuttillfälle, visade
att ett relativt stort antal av de hål som undersöktes i salvorna 1, 2 och 4 drabbades av
topptändning. För att försöka komma till rätta med dessa problem byttes bottentändarna i
salvorna 5 och 6 från U 500 till U 475 för att på så sätt ge bottenprimern ytterligare 25 ms
�försprång� att detonera före topptändarna. Vilken egentlig effekt topptändningarna haft på
övriga resultat är svårt att säga och det konstateras bara här att så har skett.
Data för tänd- och sprängmedel framgår av tabell 3 på nästa sida.
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Salva: 0 1 2 3 4 5 6
Bottenprimer 1 kg Dynoboost 50x350
Topprimer 0,75 kg Dynamex 50x560
Bottentändare U 500 U 500 U 500 U 500 U 500 U 475 U 475
Topptändare U 500
Ytfördröjning i sida SL 17
Ytfördröjning mellan rader SL 67
Medelavladdning [m] 1,7 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,9
Material till förladdning Makadam 5-8
ρρρρ EMULAN 9000 [kg/dm3] 1,20 1,17 1,17 1,18 1,17 1,18 1,18
VODmedel [m/ s] 4705 5048 5048 4919 4747 5075 5075

Tabell 3. Data för tändmateriel och sprängämne i de olika salvorna.

9.2.1 Upptändning av salvor
Under tiden försöken pågått har i vissa fall två salvor skjutits samtidigt. Detta har skett med
salva 1 och 2 samt 5 och 6. Dessa salvor har gränsat omedelbart till varandra och det är på
grund av praktiska orsaker som de skjutits samtidigt.
Tändplanen har varit identisk mellan de olika salvorna med en fördröjning av 17 ms i sida och
67 ms rakt bakåt. Detta medför en relativt flack öppning av salvan, se figur 9 nedan.

Figur 9. Tändplan som använts i samtliga försökssalvor.

Denna upptändning har tidigare använts vid täkten och gett ett bra framkast av salvan varför
den även användes i samtliga salvor under försöket.



18

10 Finandelsanalys
I detta kapitel redovisas finandelen från tidigare år och det undersöks om det finns några
signifikanta skillnader i finandel mellan de olika i försöket ingående salvorna. Om så är fallet,
går det att hitta något samband mellan de två undersökta parametrarna, håldiameter och
specifik laddning, och andelen producerat finmaterial?
Samtliga värden på finandelen från försöken, både material <5,6 mm och material <8,0 mm,
återfinns i bilaga 4.

10.1 Tidigare års produktion
Baserat på produktionsliggaren som förts vid anläggningen och analysresultat från
laboratoriet på prover som undersökts har finandelen från tidigare års produktion försökt
bestämmas. Resultatet av material <5,6 mm visas i figur 10. Ingen undersökning har här
gjorts för material <8,0 mm.

Figur 10. Finmaterial <5,6 mm åren 1996�1998. Det horisontella strecket i mitten av lådan
markerar medianen, + markerar medelvärdet.

Som framgår av figuren ovan har 1997 och 1998 gett högre värde på finandelen än 1996.
Analys av varianserna, ANOVA, och Multiple range-test har visat att det med 95 %
konfidensgrad finns signifikanta skillnader i finandelens medelvärde mellan år 1996 och
1998. Detsamma gäller för skillnaden i medianvärde som kontrollerats med ett Kruskal-
Wallis test. Resultatet från detta finns i figur 11.
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Figur 11. Finmaterial <5,6 mm åren 1996�1998 med approximativa 95 %
konfidensintervall (mellan de sneda strecken) för medianvärdena markerade enligt

Kruskal-Wallis test. Det horisontella strecket i mitten av lådan markerar medianen, +
markerar medelvärdet.

Man måste beakta att salvorna har skjutits på olika ställen i täkten, varför geologin kan ha
varierat, hållutningarna ändrats genom åren, den specifika laddningen varierat, och så vidare.
Inverkan från detta har inte beaktats. Någon hänsyn till fukthalten i materialet har heller inte
gjorts. Skillnader som är lättare att påvisa följer nedan.
• 1996 använde man sig av KIMANOL, försättning och hålavstånd ej kända men troligtvis

lika 1997 års värden
• 1997 användes till största delen sprängämnet KIMANOL tillsammans med en försättning

på 2,5 m och ett hålavstånd på 3,5 m.
• 1998 var EMULITE 1200 det dominerande sprängämnet. Försättningen var 2,5 m och

hålavståndet i medeltal 3,1 m. Håldiametern har i samtliga fall varit 76 mm.
Enligt denna undersökning har alltså ANFO-sprängämnena gett en lägre finandel än
emulsionssprängämnena, tvärtemot vad man tidigare trott.

10.2 Provtagning av finandel
Proverna till detta försöks finandelsanalys har tagits efter det att förkross, mellanupplag och
en sikt passerats. Att så har gjorts beror på att materialet från förkrossen till viss del består av
relativt stora stenar som överstiger laboratorievågens kapacitet. Därför har det varit enklare att
ta provet på bandet där bärlagermaterialet skiljs bort medan övrigt material fortsätter till
vidare bearbetning i finkrossdelen. Provet har tagits direkt på transportbandet där allt material
på en sträcka av cirka en meter samlats upp och analyserats. Baserat på resultaten från
bandvågarna som finns utplacerade på vissa transportband har finandelen sedan
�bakåtberäknats�. Ungefär tio prover har tagits under utlastningen av varje försöksalva.
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10.3 Resultat av finandelsanalysen
I figur 12 och 13 visas lådagram för alla finandelsresultat, både <5,6 mm och <8,0 mm.

Figur 12. Andelen material <5,6 mm för de olika försöksalvorna. Det horisontella strecket i
mitten av lådan markerar medianen, + markerar medelvärdet.

Figur 13. Andelen material <8,0 mm för de olika försöksalvorna. Det horisontella strecket i
mitten av lådan markerar medianen, + markerar medelvärdet.
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Analys av varianserna, ANOVA, har visat att det med 95 % konfidensgrad inte föreligger
någon signifikant skillnad i resultaten. Med 90 % konfidensgrad finns det dock signifikanta
skillnader mellan några av salvorna, både vad gäller material <5,6 mm och <8,0 mm. Ett
�multiple range�-test  har visat mellan vilka av salvorna dessa skillnader i finmaterial <5,6
mm finns:
• salva 0 och salva 4 (samma specifika laddning (teori), olika håldiameter)
• salva 1 och salva 3 (samma specifika laddning (teori) och håldiameter, olika skjutriktning)
• salva 2 och salva 3 (olika specifik laddning (teori) och skjutriktning, samma håldiameter)
• salva 3 och salva 4 (olika specifik laddning, håldiameter och skjutriktning)
• salva 4 och salva 5 (olika specifik laddning, samma håldiameter)

De intressantaste resultaten av dessa är skillnaden mellan salva 0 och 4, där den specifika
laddningen varit lika men salva 4, med 89 mm hål, gett mindre material <5,6 mm än salva 0
med 76 mm hål.
Salva 1 och 3 har samma design med undantag av skjutriktningen som i salva 3 går parallellt
med slagen i berget i stället för tvärs desamma och salva 3 har en högre andel finmaterial.
Konstigt nog har salva 5 gett mer material <5,6 mm än salva 4 trots att den specifika
laddningen i salva 5 varit lägre än i salva 4. Båda salvorna hade 89 mm hål. Tilläggas skall
dock att antalet prover från salva 5 endast uppgått till fem stycken.
Skillnaderna i de övriga två fallen har inte lika stor betydelse då skillnaderna i design skiljer
sig åt betydligt i dessa fall.

För material <8,0 mm finns det signifikanta skillnader mellan:
• salva 0 och salva 4 (samma specifika laddning (teori), olika håldiameter)
• salva 3 och salva 4 (olika specifik laddning, håldiameter och skjutriktning)

Skillnaderna i resultat är för dessa salvor desamma som för finandelen <5,6 mm ovan.

De båda metoderna, ANOVA och multiple range, utgår från medelvärdet från respektive
salva. Ett �Kruskal-Wallis�-test, som baseras på medianvärdet, visar dock att det med 95 %
konfidensgrad, finns en signifikant skillnad i finandelen mellan några av de olika salvorna. I
figurerna 14 och 15 visas lådagrammen från figur 12 och 13 med approximativa 95 %
konfidensintervall för Kruskal-Wallis test markerade.
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Figur 14. Finmaterial <5,6 mm från de olika försöksalvorna med approximativa 95 %
konfidensintervall (de sneda strecken) för medianvärdena markerade enligt Kruskal-Wallis

test. Det horisontella strecket i mitten av lådan markerar medianen, + markerar
medelvärdet.

Figur 15. Finmaterial <8,0 mm från de olika försöksalvorna med approximativa 95 %
konfidensintervall (de sneda strecken) för medianvärdena markerade enligt Kruskal-Wallis

test. Det horisontella strecket i mitten av lådan markerar medianen, + markerar
medelvärdet.
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10.3.1 Samband mellan finandel och håldiameter/ specifik laddning
För att undersöka om det finns något samband mellan de två parametrarna (håldiameter och
specifik laddning) som undersökts och mängden producerat finmaterial har regressionsanalys
använts. Som framgår av figur 16 (<5,6 mm) och 17 (<8,0 mm) så kan inget sägas om
sambandet mellan enbart dessa parametrar och deras eventuella bidrag till finandelen.

Figur 16

Figur 17

Diagrammen i figurerna ovan är de bästa anpassningar som gått att få där finandelen plottats
mot den verkliga specifika laddningen för hela salvan. Förklaringsgraden (R2) och den
justerade förklaringsgraden (Ra

2) är mycket låg hos dessa kurvlinjära modeller och beteendet
som kurvan uppvisar är inte riktigt det man intuitivt skulle förvänta sig. I båda fallen är
finandelen som lägst vid en håldiameter av 76 mm och en specifik laddning av ungefär 0,60
kg/m3 (tf). Den ökar mot både högre och lägre specifik laddning för att därefter avta igen.
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Den låga justerade förklaringsgraden (Ra
2) gör dock att vi inte med någon statistisk säkerhet

kan säga att denna modell beskriver verkligheten. Det beteende man intuitivt skulle kunna
förvänta sig av modellen hade varit att finandelen skulle öka kontinuerligt mot till exempel
ökad specifik laddning.
I figurerna 18 (<5,6 mm) och 19 (<8,0 mm) har finandelen plottats mot teoretisk specifik
laddning.

Figur 18

Figur 19

Som framgår av dessa båda figurer blir förklaringsgraden ännu lägre än den blev med den
verkliga specifika laddningen varför vi inte heller i detta fall kan säga något om finandelens
beroende av håldiameter och specifik laddning.
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10.3.2 Samband mellan finandel och skjutriktning
För salva 1 och 3 som hade samma håldiameter och specifika laddning men olika
skjutriktningar blev resultatet för finandelen enligt figur 20 och 21.

Material <5,6 mm beroende av skjutriktningen. Jämförelse mellan salva 1 och 3.
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Figur 20

Material <8,0 mm beroende av skjutriktningen. Jämförelse mellan salva 1 och 3.
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Figur 21

I dessa båda diagram har värdena för finandelen plottats för respektive salva och en linjär
regressionslinje infogats för att konstatera eventuella skillnader. Som synes är
förklaringsgraden även i detta fall så låg att inga säkra slutsatser kan dras. Medelvärdena för
finandelen är dock något högre för salva 3 än för salva 1.
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10.3.3 Korrelationsanalys av finandelen
Regressionsanalysen gav inget svar på vad som påverkar finandelen. Därför har andra, från
försöken kända faktorer, undersökts. Detta har gjorts genom en beräkning av de parvisa
korrelationskoefficienterna, r, enligt Pearson´s modell [13]:

x = värdet på den �styrande� parametern
y = värdet på den beroende parametern
n = antal prov

Resultatet av denna analys återfinns i bilaga 5. Som framgår av korrelationsmatrisen finns det
inget som helst påvisbart samband mellan de parametrar som ingått och finandelen. Det enda
sambandet med påvisbar korrelation (r ≥ 0,50 eller r ≤ �0,50) är samspelet mellan material
<5,6 mm och material <8,0 mm. Detta samband kunde man dock förvänta sig eftersom en
lägre andel material <5,6 mm troligen också medför en lägre andel material <8,0 mm
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10.4 Skutandel
Alla skut som bildats har samlats ihop och räknats för varje salva, salva 0 undantagen. En
grävmaskin utrustad med hydraulhammare har sedan knackat sönder alla skut från en av
salvorna. Massan av dessa sönderdelade skut har sedan bestämts, med hjälp av bandvågen när
de passerat förkrossen, och medelmassan respektive medelvolymen har sedan beräknats.
Dessa värden har sedan extrapolerats för beräkning av skutvolymerna för övriga salvor under
antagandet att alla salvorna har haft samma medelskutstorlek som den undersökta.
Beräkningen visar att medelstorleken på skuten är 1,07 m3 vilket motsvarar en kub med
kantlängden 1,02 m. Detta kan jämföras med vad in-situ-blockighetsbestämningen, kapitel
7.2, visade, där medelblockstorleken fastställdes till cirka 85�105 cm.
I figur 22 visas andelen skut per salva.

Skutandel i försöksalva 1 - 6
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Figur 22. Andelen skut, i viktprocent, från respektive salva.

Som framgår av figuren ovan verkar det inte finnas några klara samband mellan hur stor andel
skut man kan förvänta sig från olika specifika laddningar och håldiametrar.
Korrelationsanalys har dock givit att skutandelen beror av hela 10 olika parametrar från
losshållningen, se bilaga 5.
Intressant i sammanhanget är att salva nummer 6 var den mest svårlastade av alla och
dessutom den som hade störst andel skut. Salva 2 ansågs av lastmaskinisten vara relativt
svårlastad även den men inte tillnärmelsevis i den utsträckning som salva 6. Övriga salvor
ansågs vara likvärdiga i lastbarhet.
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11 Kvalitetsanalys
I detta kapitel undersöks om det föreligger några samband mellan testerna av ballastmaterial
och losshållningen. De makadamfraktioner som undersökts har varit 5-8, 8-11 och 11-16 mm.
När eventuellt signifikanta skillnader mellan salvor undersökts har de begränsats till att salva
3 endast jämförs mot salva 1 eftersom designskillnaden mellan salva 3 och övriga salvor
skiljer sig mer åt på grund av den annorlunda skjutriktningen. Av liknande orsaker
kontrolleras en salva med 89 mm hål enbart mot den salva med 76 mm hål som har samma
specifika laddning.
Samtliga laboratorieresultat från de prover som analyserats återfinns i bilaga 6:1-6:3.

11.1 Provtagning av kvalitetsprover
Ett kvalitetsprov per femhundra ton producerat material har tagits av respektive fraktion.
Detta har resulterat i mellan fyra och fem prover per fraktion och försökssalva, salva 5
undantagen där färre prover tagits ut.
Proverna har tagits på flaket till dumpern som tömmer makadamsilorna. Detta har varit den
enklaste lösningen eftersom det inte går att ta prover inne i silorna och för att ett prov taget i
respektive upplagshög förmodligen skulle vara �förorenat� av material från tidigare salvor.
En hink av varje fraktion har tagits ut och därefter neddelats i delningsapparat till �normal�
provstorlek. Tre prover av respektive fraktion och salva har sedan skickats till väglaboratoriet
i Rockneby för analys av flisighetstal, LT3-index, sprödhetstal och, för 11-16, kulkvarns-
värde.

11.2 Resultat
Laboratorieresultaten har analyserats med några olika statistikverktyg. Först har ett t-test
utförts för att ta reda på om det finns några signifikanta skillnader i resultaten mellan salvor
som är av intresse att jämföra, se inledningen till detta kapitel. Signifikans antas föreligga när
ett ensidigt t-test ger resultat med 95 % konfidensgrad mot nollhypotesen att medelvärdena
hos två olika salvor är identiska.
Regressionsanalys har använts för att undersöka om det finns några samband mellan de två
undersökta parametrarna, håldiameter och specifik laddning, från losshållningen. För att inte
blanda in ytterligare faktorer har salva 3 utelämnats i denna analys eftersom den har en
avvikande skjutriktning jämfört med övriga salvor.
Korrelationsanalys har utförts enligt Pearson för att undersöka vilka övriga kända faktorer
som påverkar testresultaten.
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11.3 LT3-index
I tabell 4 visas de signifikanta skillnaderna i LT3-index mellan salvor som är intressanta att
jämföra.

Salvnummer 5-8 8-11 11-16 Salvnummer
1 > 3
2 < < < 1
2 < 0
4 < 0
5 < < < 4
5 < < < 1
6 < < 2
6 < < 4
6 > > 5

Tabell 4. Signifikanta skillnader, enligt ensidigt t-test med 95 % konfidensgrad, i LT3-index
mellan salvor av intresse för jämförelse. �<� betyder att salvan i vänstra kolumnen med 95

% konfidensgrad har lägre LT3-index än salvan i kolumnen till höger. �>� betyder att
salvan i den vänstra kolumnen på samma sätt har högre LT3-index än salvan till höger.

Inget tecken alls betyder att signifikanta skillnader saknas.

Regressionsanalys av verklig specifik laddning och håldiameter mot LT3-index har gett dåligt
resultat. Starkast samband har funnits i fraktion 8-11 där den justerade förklaringsgraden, Ra

2,
uppgått till 0,86. Modellen som legat till grund för detta är emellertid väldigt komplicerad och
uppvisar knappast ett troligt beteende, se figur 23, för hur LT3-index varierar med våra
parametrar.

Figur 23
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En modell som ger ett mer troligt beteende visas i figur 24. Även denna modell ger ett lågt
värde på Ra

2.

Figur 24

Samma modell som föregående har prövats med de teoretiska värdena på specifik laddning
och gett resultat med ännu lägre värde på Ra

2 , se figur 25.

Figur 25
Trenden pekar mot att värdet på LT3-index för 8-11 ökar mot minskad håldiameter och ökad
specifik laddning men på grund av den låga förklaringsgraden hos modellen kan inga säkra
slutsatser dras. Detta gäller även fraktionerna 5-8 och 11-16 där resultaten dock varit ännu
sämre, se bilaga 8. I denna bilaga redovisas endast de modeller som uppvisar ett mer
�realistiskt beteende�, plottade mot den verkliga specifika laddningen.
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Vad är det då som, från losshållningen, kan tänkas påverka LT3-index? Korrelationsanalysen,
se bilaga 7:1-7:3, har gett resultat enligt tabell 5.

5-8 8-11 11-16
Försättning - -0,73 -0,51
Hålavstånd - -0,88 -0,55
Area/ hål - -0,84 -0,55
Bottenprimer [kg] - 0,58 -
Verklig specifik laddning - 0,54 -
Håldiameter - -0,73 -0,51
Underborrning - -0,73 -0,51

Tabell 5. Korrelationskoefficienter för LT3-index. �-� betyder att korrelationen är ≤≤≤≤0,50
eller ≥≥≥≥-0,50.

Som framgår av tabellen finns det för 8-11 ett samband mellan fler parametrar än bara
håldiameter och specifik laddning. Värt att notera är att borrningsdesignparametrarna ger
störst korrelation och för fraktion 11-16 är det enbart dessa som påverkar. 5-8 uppvisar ingen
korrelation med de parametrar som ingår i matrisen.

11.3.1 Flisighetstal
För flisighetstalet har inga signifikanta skillnader mellan de olika salvorna kunnat lokaliseras.
Regressionsanalysen har inte heller givit något relevant resultat. I bilaga 9 finns plottar för
flisighetstalet mot den verkligt specifika laddningen och håldiametern. Modellerna är
komplicerade och den justerade förklaringsgraden mycket låg varför inget med säkerhet kan
sägas om sambandet.
Korrelationsanalysen har inte heller visat på några samband mellan parametrarna från
losshållningen och flisighetstalet, se bilaga 7:1-7:3.

11.3.2 Sprödhetstal
Signifikanta skillnader i sprödhetstal mellan olika salvor har noterats enligt tabell 6.

Salvnummer 5-8 8-11 11-16 Salvnummer
5 > 4
5 > > 1

Tabell 6. Signifikanta skillnader, enligt ensidigt t-test med 95 % konfidensgrad, i
sprödhetstal mellan salvor av intresse för jämförelse. �<� betyder att salvan i vänstra

kolumnen med 95 % konfidens har lägre sprödhetstal än salvan i kolumnen till höger. �>�
betyder att salvan i den vänstra kolumnen på samma sätt har högre sprödhetstal än salvan

till höger. Inget tecken alls betyder att signifikans saknas.

Regressionsanalysen, se bilaga 10, har inte kunnat styrka något samband mellan sprödhetstal
och håldiameter/ verklig specifik laddning. Som framgår av graferna är den justerade
förklaringsgraden alltför låg för att några slutsatser skall kunna dras.
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Korrelationsanalysen, bilaga 7:1-7:3, har visat på samband mellan några av de däri ingående
parametrarna vilket framgår av tabell 7.

5-8 8-11 11-16
Försättning - 0,51 -
Hålavstånd 0,51 0,67 -
Area/ hål 0,53 0,61 -
Håldiameter - 0,51 -
Underborrning - 0,51 -
LT3-index -0,56 -0,67 -

Tabell 7. Korrelationskoefficienter för sprödhetstal. �-� betyder att korrelationen är ≤≤≤≤0,50
eller ≥≥≥≥-0,50.

Som tabellen visar är det enbart designparametrar från losshållningen som påverkar
sprödhetstalet. LT3-index har stor inverkan på sprödhetstalet för fraktionerna 5-8 och 8-11.
För 11-16 har ingen korrelation mot de i matrisen ingående parametrarna hittats.

11.3.3 Kulkvarnsvärde
Endast en skillnad i kulkvarnsvärde mellan olika salvor har hittats. Det är salva 6 som har
signifikant lägre kulkvarnsvärde än salva 4.
Undersökning med regressionsanalys har inte gett något samband mellan kulkvarnsvärdet och
håldiameter/ verklig specifik laddning vilket visas längst ner i bilaga 8.
Korrelationsanalysen, bilaga 7:3, har heller inte kunnat påvisa några samband med övriga i
matrisen ingående parametrar.
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12 Slutsatser
Utifrån de undersökningar som gjorts kan följande sägas, uppdelat på respektive
ämnesområde.

12.1 Finandel och skut
Det har konstaterats signifikanta skillnader i andelen finmaterial mellan några av salvorna har
konstaterats men det har inte, i denna undersökning, gått att finna några som helst samband
mellan dessa skillnader och de undersökta parametrarna, varken med regressions- eller
korrelationsanalys. Vad detta beror på är svårt att säga säkert. En viss osäkerhet kommer från
en felvisande bandvåg vars lastgivare hade gått sönder under försöken men även sådana saker
som geologin  kan spela en stor roll. Värt att återigen nämna under denna rubrik är att
losshållning med ANFO-sprängämnen gett en lägre finandel än man trott om man ser på
tidigare års produktion. Proven som tagits ut under dessa år har dock kommit från andra
områden i täkten där geologin kan ha varit annorlunda.
Om skutfrekvensen kan inget säkert sägas. Det har i vissa salvor med högre specifik laddning
förekommit fler skut än i salvor med en lägre specifik laddning och vice versa.

12.2 Inverkan på LT3-index
LT3-index är det test som påverkats mest av losshållningen. Trenden pekar mot att LT3-index
ökar mot minskad håldiameter men något säkert samband mellan håldiameter och specifik
laddning har inte kunnat konstateras. Det är endast LT3-index hos fraktion 8-11 mm som har
haft en modell som någorlunda beskriver beroendet av de undersökta två parametrarna men
detta är så pass svagt att man inte med säkerhet kan säga att så är fallet. Troligtvis spelar
ytterligare parametrar in. Med tanke på det begränsade provunderlaget kan det dessutom vara
slumpen som gett detta resultat.
Korrelationsanalysen, som innefattat ett flertal olika parametrar utöver håldiameter och
specifik laddning, har visat att främst fraktion 8-11 men även 11-16 mm påverkas av
geometriska designparametrar från losshållningen. Fraktion 5-8 uppvisar ingen korrelation
med någon av parametrarna.

12.3 Inverkan på sprödhetstal
Påvisbara skillnader i sprödhetstal har endast noterats mellan två av de olika försökssalvorna
och då enbart för fraktionerna 5-8 och 8-11. Sprödhetstalet hos dessa båda fraktioner
påverkas, utöver designparametrar hos salvan, starkt av värdet på LT3-index medan
sprödheten hos 11-16 mm inte kan relateras till någon av de undersökta parametrarna. Ingen
modell som beskriver sambandet mellan håldiameter/ specifik laddning och sprödhetstalet har
hittats.

12.4 Inverkan på flisighetstal
Inga signifikanta skillnader i flisighetstal har lokaliserats. Provresultaten från laboratoriet
uppvisar ingen korrelation mot någon av losshållningsparametrarna och inget samband har
kunnat fastställas med regressionsanalys.

12.5 Inverkan på kulkvarnsvärde
Endast en påvisbar skillnad i kulkvarnsvärde har lokaliserats. Eftersom varken korrelations-
eller regressionsanalys har visat på något samband mot losshållningen är det troligtvis
slumpen som orsakat denna skillnad.
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13 Förslag till fortsatt arbete
När detta projekt nu konstaterat att finandelen, enligt korrelationsanalysen, inte synes
påverkas av de vanliga losshållningsparametrarna och man samtidigt sneglar på Magnus
Gynnemos arbete där samma analys visat att finandelen beror av ett flertal parametrar, främst
den geometriska utformningen av sprängsalvorna, väcks en viss nyfikenhet.
Varför har resultaten blivit så vitt skilda?
Eftersom det inte gjorts så många större studier över finandelens beroende av losshållningen
vore det därför intressant att fortsätta arbetet med detta.
Det är möjligt att ett liknande försök med andra ändringar i borrmönster och håldiameter,
kanske till och med sprängämnet, i en annan täkt skulle ge ett helt annat resultat. Det är hur
som helst värt att undersöka saken vidare och då har jag några praktiska rekommendationer.
Bestämningen av finandelen bör göras efter förkrossen eftersom det inte är praktiskt möjligt
att sikta igenom varje sprängsalva innan den går till krossen. Ett alternativ är att använda sig
av bildanalys om man hittar ett passande system för detta ändamål, något som dessutom bör
användas för att kontrollera finandelen på bandet efter förkrossen. Detta för att öka den
insamlade datamängden samt minska arbetet med att sikta alla prover. Tillsammans med en
bandvåg och uppföljning av andelen skut kan då finkornsandelen i salvan lätt bestämmas.
Nackdelen med att ta mätvärden efter förkrossen är att man inte vet hur stort bidrag till
finandelen denna ger, något som skulle vara önskvärt att veta för att kunna göra en korrekt
jämförelse mellan bergtäkter med olika krossmaskiner.
Bättre bildanalyssystem är för övrigt under utveckling för bestämning av styckefallet genom
fotografering direkt i salvan. Detta skulle kunna vara ett enkelt sätt att bestämma förkrossens
bidrag till finmaterialet.
Att undersöka och jämföra exempelvis sprödhetstalets och LT3-indexets, beroende av
losshållningen bör kombineras med undersökningar av hur dessa egenskaper påverkas av
krossningen. Trots att korrelation påvisats mellan losshållningen och LT3-index och
sprödhetstal, vilket i sig är mycket intressant, är det ändå i hög grad bearbetningen av
stenmaterialet i krosskammaren som i slutändan ger materialet dess slutliga form. Vi får inte
glömma bort finkrossarnas inverkan på makadamprodukterna som betraktats som konstant i
denna undersökning. En analys där även dessa ingår kommer gissningsvis ge ett annat
resultat. Som ett exempel kan nämnas undersökningen av LT3-index i detta projekt. Här kom
vi fram till att LT3-index verkar öka mot minskad håldiameter. Vad beror detta på? Är det
verkligen losshållningen som påverkar detta eller är det så att 76 mm hål orsakar ett grövre
styckefall i fraktionerna >5,6 respektive 8,0 mm, som undersökts i finandelsanalysen, vilket i
sin tur resulterar i en ökad omkrossning av materialet inne i finkrossdelen och till följd av
detta får en bättre kornform?
Värt att titta närmare på vore också losshållningens inverkan på finandelen producerad i
finkrossdelen; inverkar eventuella mikrosprickor, som uppkommit till följd av sprängningen,
på andelen 0-2 som bildas vid bearbetning i finkrossdelen?
För att göra en sådan undersökning måste samma fraktion matas in i finkrossen hela tiden och
ingen omkrossning av grövre fraktioner till finare får ske under försöket. Detta kräver stor
omsorg vid val av provanläggning och gedigen planering av försöket för att ingenting, eller i
vart fall så litet som möjligt, skall påverka resultatet.
Att undersöka borrhålsavvikelsens inverkan på sprängresultatet är, enligt min personliga
uppfattning, inte relevant så länge inte borrutrustningen kan styras så att hålen hamnar på
exakt det ställe som avsetts.
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Bilaga 1



Bilaga 2

Salvnummer
0 1 2 3 4 5 6

Planerad försättning [m] 2,60 2,60 2,60 2,60 3,05 3,05 3,05
Planerat hålavstånd [m] 3,20 3,40 3,60 3,40 3,75 4,00 4,20
Håldiameter [mm] 76 76 76 76 89 89 89
Pallhöjd [m] 17,1 15,0 15,1 9,5 16,0 15,3 15,4
Total salvarea [m2] 760,3 427,5 447,0 783,6 841,7 510,0 717,4
Total bergvolym [m3 (tf)] 13001,3 6412,5 6749,7 7444,2 13467,2 7803,0 11048,0
Antal bm [m] 1677,1 780,1 826,4 1019,4 1346,8 708,9 990,6
Underborrning [m] 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
Avladdning [m] 1,7 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,9
Antal hål [st] 88 45 47 85 78 40 56
Bottentändare U 500 U 475 U 475
Topptändare U 500
Ytfördröjare i sida SL 17
Ytfördröjare bakåt SL 67
Densitet EMULAN 9000 [kg/ dm3] 1,20 1,17 1,17 1,18 1,17 1,18 1,18
Mängd EMULAN 9000 [kg] 8600 3588 3812 4541 7970 4447 6214
Mängd Dynoboost [kg] 88 45 47 85 78 40 56
Mängd Dynamex [kg] 66 34 35 64 58,5 30 42
Spec. borrning, teori [m/ m3 (tf)] 0,120 0,113 0,107 0,113 0,087 0,082 0,078
Spec. borrning, verklig [m/ m3 (tf)] 0,129 0,122 0,122 0,137 0,100 0,091 0,090
Spec. laddning, teori [kg/ m3 (tf)] 0,64 0,60 0,57 0,60 0,64 0,60 0,57
Spec. laddning, verklig [kg/ m3 (tf)] 0,67 0,57 0,59 0,63 0,60 0,58 0,57
Spec. laddning, teori [kg Dx/ m3 (tf)]1 0,46 0,43 0,41 0,43 0,46 0,43 0,41
Spec. laddning, verklig [kg Dx/ m3 (tf)]1 0,49 0,42 0,43 0,46 0,44 0,42 0,42

                                                          
1 Omvandlingsfaktor till Dynamex (Dx): 1,64 kg Dx ⇔ 1,00 kg Dynoboost

1,00 kg Dx ⇔ 0,72 kg EMULAN 9000



Bilaga 3:1

Salva Höjd ö. pb
[m]

Vplanerad
[m]

Vmedel
[m]

Vmedian
[m]

Vσσσσ
[m]

Eplanerad
[m]

Emedel
[m]

Emedian
[m]

Eσσσσ
[m]

15 2,60 2,65 2,65 0,29 3,40 3,43 3,40 0,19
7 2,60 2,62 2,60 0,40 3,40 3,41 3,50 0,351
0 2,60 2,66 2,60 0,63 3,40 3,50 3,50 0,67
15 2,60 2,59 2,60 0,18 3,60 3,65 3,65 0,17
7 2,60 2,56 2,60 0,32 3,60 3,65 3,60 0,312
0 2,60 2,55 2,70 0,60 3,60 3,68 3,55 0,57
10 2,60 2,60 2,60 0,18 3,40 3,42 3,40 0,14
7 2,60 2,63 2,60 0,18 3,40 3,44 3,40 0,173
0 2,60 2,74 2,70 0,34 3,40 3,51 3,45 0,43
15 3,05 3,05 3,10 0,30 3,75 3,59 3,70 0,49
7 3,05 3,11 3,20 0,49 3,75 3,65 3,70 0,534
0 3,05 3,31 3,20 0,79 3,75 3,76 3,70 0,85
15 3,05 3,13 3,10 0,05 4,00 4,00 4,00 0,17
7 3,05 3,23 3,20 0,40 4,00 4,00 3,95 0,525
0 3,05 3,30 3,30 0,59 4,00 3,97 3,90 0,93
15 3,05 2,93 2,90 0,15 4,20 4,21 4,20 0,24
7 3,05 2,74 2,90 0,28 4,20 4,19 4,05 0,436
0 3,05 2,47 2,60 0,28 4,20 4,20 4,00 0,75

Data över borrningen i de olika salvorna på nivåerna 0, 7 och 15 m över pallbotten. (Salva 3
som är lägre än övriga pallar har kontrollerats på ca 10 m i stället för 15 m över pallbotten.)
Medel, median och standardavvikelse har angivits för försättning (V) och hålavstånd i sida

(E).



Bilaga 3:2

Försättning mellan närliggande hål för salvorna 1-6. Det horisontella strecket i lådan
motsvarar medianen, + markerar medelvärdet.



Bilaga 3:3

Hålavstånd i sida mellan närliggande hål för salvorna 1-6. Det horisontella strecket i lådan
motsvarar medianen, + markerar medelvärdet.



Bilaga 4

Salvnummer Provnummer Material <5,6 mm [%] Material <8,0 mm [%]
0 99-08-23A 13,6 15,5
0 99-08-23B 11,8 13,9
0 99-08-24 10,7 13,0
0 99-08-25A 10,8 12,7
0 99-08-25B 10,7 12,7
0 99-08-26A 9,5 11,9
0 99-08-26B 13,3 15,2
0 99-08-30 10,2 12,7
0 99-08-31 10,3 12,5
0 99-09-02 10,7 12,8
0 99-09-03 16,6 17,6
1 99-11-12 11,4 14,3
1 99-11-15 8,7 10,2
1 99-11-16 5,7 7,4
1 99-11-22 10,0 12,3
1 99-11-23 11,0 13,6
1 99-11-24 11,3 13,6
1 99-11-25 14,8 17,1
1 99-11-26 11,9 14,1
1 99-11-29 12,2 14,6
1 99-11-30 10,6 13,2
1 99-12-01 6,9 8,6
1 99-12-02 8,8 11,0
1 99-12-03 15,5 18,0
2 99-10-28 10,6 13,1
2 99-10-29 10,8 13,3
2 99-11-01 10,6 13,0
2 99-11-02 10,8 13,4
2 99-11-03 10,6 13,4
2 99-11-05 10,7 13,3
2 99-11-09 10,0 12,1
2 99-11-11A 8,2 10,6
2 99-11-11B 8,7 11,0
3 99-10-07 12,0 14,3
3 99-10-08 10,3 12,6
3 99-10-15 11,7 14,2
3 99-10-18 11,6 15,1
3 99-10-19 11,8 14,7
3 99-10-20 11,8 15,2
3 99-10-22 11,7 15,1
3 99-10-25 11,8 15,2
3 99-10-26 11,7 15,2
3 99-10-27 11,8 15,1



Bilaga 4

Salvnummer Provnummer Material <5,6 mm [%] Material <8,0 mm [%]
4 99-12-06 10,7 13,0
4 99-12-07 11,6 14,2
4 99-12-08 9,0 10,9
4 99-12-09 10,0 13,8
4 99-12-10 10,3 13,7
4 99-12-13 10,6 14,4
4 99-12-14 8,4 10,3
4 99-12-15 6,9 9,0
4 99-12-16 9,6 11,5
4 99-12-17 8,6 10,8
4 99-12-20 9,1 11,0
4 99-12-22 8,7 10,6
5 00-03-29 10,2 13,4
5 00-04-03 13,0 16,8
5 00-04-07 8,5 10,8
5 00-04-14 11,8 15,1
5 00-04-17 11,3 15,1
6 00-02-28 12,1 14,5
6 00-02-29 8,6 11,1
6 00-03-01 14,9 18,0
6 00-03-03 7,8 10,0
6 00-03-06 8,4 11,0
6 00-03-13 10,3 12,8
6 00-03-17 10,8 14,0
6 00-03-21 10,1 13,3
6 00-03-24 10,5 13,7
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Laboratorieresultat 5-8

Salva Provnummer Flisighetstal Sprödhetstal LT3-index
1A 1,37 37 84
2A 1,32 36 930
4A 1,36 39 86
2A 1,34 35 88
3A 1,33 37 891
4A 1,34 37 90
1A 1,37 38 84
2A 1,35 34 822
3A 1,38 38 84
1A 1,38 36 82
2A 1,31 36 863
4A 1,37 39 93
1A 1,34 36 86
2A 1,37 38 884
3A 1,34 37 84
1A 1,36 41 69

5 2A 1,39 41 71
1A 1,38 37 91
2A 1,36 39 876
3A 1,34 41 76



Bilaga 6:2

Laboratorieresultat 8-11

Salva Provnummer Flisighetstal Sprödhetstal LT3-index
1A 1,35 39 97
2A 1,32 38 950
4A 1,30 37 97
2A 1,35 38 94
3A 1,31 40 951
4A 1,33 38 97
1A 1,34 42 88
2A 1,33 39 932
3A 1,33 40 92
1A 1,29 38 96
2A 1,34 40 963
4A 1,36 39 89
1A 1,34 42 91
2A 1,36 38 904
3A 1,33 39 93
1A 1,32 41 82

5 2A 1,36 42 79
1A 1,33 40 82
2A 1,30 41 786
3A 1,33 42 86



Bilaga 6:3

Laboratorieresultat 11-16

Salva Provnummer Flisighetstal Sprödhetstal LT3-index Kulkvarnsvärde
1A 1,33 43 92 10,6
2A 1,31 38 97 10,00
4A 1,26 34 100 9,3
2A 1,30 38 98 10,0
3A 1,34 44 97 9,41
4A 1,25 37 98 9,9
1A 1,23 41 95 10,1
2A 1,27 44 94 10,12
3A 1,24 40 96 10,9
1A 1,30 38 91 9,4
2A 1,33 43 95 10,83
4A 1,30 45 95 11,4
1A 1,35 43 96 11,0
2A 1,29 42 94 11,04
3A 1,32 39 95 11,0
1A 1,33 42 88 10,7

5 2A 1,33 41 85 9,7
1A 1,26 40 93 9,7
2A 1,24 40 92 9,96
3A 1,33 46 94 9,6
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