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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 

Rapporten har utarbetats inom forskningsprogrammet MinBaS som genomfördes under åren 
2003-2005. MinBaS är ett samarbetsprojekt mellan Mineral-, bergmaterial- (Ballast-) och 
Stenindustri med finansiellt stöd från staten via Sveriges geologiska undersökning, SGU. Syftet 
är att rapporten skall kunna användas som stöd vid praktisk produktionsoptimering. Den vänder 
sig i första hand till produktionsledare. Med produktionsoptimering avses främst val av maskiner 
och material och att i produktionen göra inställningar så att kapaciteten hålls hög och 
kostnaderna låga.  
 

Den viktigaste tankegången i rapportens disposition är att beskriva hur bergmaskiner (och 
detonation) påverkar berget, vilka egenskaper hos berget som inverkar och samspelet mellan 
maskin och berg. Skriften inleds emellertid med en genomgång av några 
produktionsbenämningar och en kort introduktion av begreppen mineral, bergart, bergmassa 
samt ytterligare några geologiska företeelser. Frågor om bergets ursprung, bildande och historisk 
utveckling diskuteras inte. I ett allmänt kapitel om bergets mekaniska egenskaper läggs grunden 
för den fortsatta behandlingen. Kapitlet inleds med en genomgång av kraft, spänning, elasticitet 
och hållfasthet, särskilt tryck- och draghållfasthet, hårdhet och brottseghet. Inverkan av 
mikrosprickor, porer och svagheter i bergarten och bergmassan diskuteras liksom inverkan av 
belastningshastighet, temperatur, inspänning och omgivande tryck, vatten och densitet. 
 

I kapitlet om maskinernas processegenskaper redogörs för de viktigaste principerna och 
mekanismerna vid borrning, sprängning, krossning, malning. För var och en av dessa processer 
behandlas verkande lasters storlek och riktning, bergvolym som belastas, 
inspänningsförhållanden och miljö i övrigt. Även mekanismer vid slitage presenteras i detta 
kapitel. 
 

Efter genomgång av hur maskinerna påverkar berget är det dags att i nästa kapitel titta på hur 
berget reagerar och samverkan mellan maskinegenskaper och bergegenskaper. I avsnittet om 
borrning behandlas spricksystem och brott som uppkommer i berget vid inträngning av 
borrverktyg i en bergyta. Här hanteras också mekanismer som ger upphov till hålavvikelse. På 
motsvarande sätt behandlas belastning och brottutveckling i berget vid sprängning, krossning 
och malning. Genomgången illustreras med hjälp av principbilder. I kapitlet föreställs även 
egenskaper i berget som påverkar slitage. 
 

Bergets hårdhet inverkar på borrning, i synnerhet med metoder där matningskraften är 
begränsande. Bergets seghet har negativ effekt på borrningshastigheten. Borrhålsavvikelse 
uppkommer genom en kombination av utrustning, borrningsförfarande och sprickor i berget. Vid 
sprängning inverkar tryckhållfasthet och elasticitetsmodul på storleken av den krosszon som 
bildas närmast hålet. Under vågutbredning och inflöde av gas i sprickor är bergets seghet en 
betydelsefull egenskap. Bergmassans innehåll av naturliga sprickor och svagheter gynnar 
fragmenteringen, medan distinkta öppna sprickor har negativ inverkan. Bergets seghet har 
avgörande betydelse för kapaciteten vid krossning. Bergets seghet och innehåll av svagheter 
påverkar kornstorleksfördelningen. Vi malning inverkar seghet på kvarnens kapacitet, 
energibehov och kornkurva, särskilt på grova sidan. Hårdhet påverkar kapacitet, energibehov och 
kornstorleksfördelning inom det fina partikelområdet. Bergets inverkan på slitmaterial beror på  
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vilket material som används. I de flesta situationer har dock bergets innehåll av hårda mineral 
stor effekt på nötningen. Kornstorlek, seghet och kornbindning påverkar även slitaget. Stora 
hårda korn i en seg matris med god kornbindning ökar nötningen. 
 

Rapporten utgör ett användbart underlag för praktisk produktionsoptimering. Den kan också 
användas vid utbildning av ingenjörer och arbetsledare samt vid offertarbete mellan 
entreprenörer och beställare. En god förståelse för maskinernas arbetssätt, bergets inverkan 
liksom hur maskin och berg samverkar förväntas bidra till bättre produktionsoptimering och 
sänkta kostnader inom MinBaS-branscherna. 
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SUMMARY 
 
 
 
 

The purpose of the report is to supply production staff with knowledge in order to support 
process optimisation in the mineral industry, rock aggregate industry and stone industry in 
Sweden. The strategy of the presentation is to describe rock related properties of process 
equipment (and the detonation in blasting), describe process related rock properties and to 
discuss the interaction between machine and rock. 
 

After a short introduction of important geological denominations and some production 
definitions, basic mechanical rock properties are treated. Force, stress, elasticity and common 
rock strength properties such as uniaxial compressive strength, tensile strength, hardness and 
fracture toughness are described. The influence of microcracks, pores, joints and cracks in the 
rock mass are discussed as well as influence of loading rate, temperature, confinement, triaxial 
stress, water and density. 
 

The focus is then on process machine properties. Drilling, blasting, crushing and milling 
processes are described in terms of level, direction and distribution of load, confinement, loading 
rate, temperature and other factors. Wear mechanisms are also shortly described. In the next 
chapter of the report, rock fracture mechanisms are treated and the most important properties 
governing the behaviour of the rock are discussed. This is done for all four processes and 
supported by instructive, principal pictures. Main rock properties influencing wear are also 
described. 
 

Drilling is influenced by rock hardness, particularly drilling methods where feed force is 
limited. Increased toughness of the rock will reduce drilling rate. Cracks in the rock mass 
increase hole deviation. In blasting, uniaxial compressive strength and elasticity will govern the 
size of the crushed zone around the hole. During the action of dynamic waves and penetrating 
gas of the main part of the rock mass, rock toughness is important. Joints and cracks in the rock 
mass will enhance fragmentation but open cracks or soft crack filling will reduce detonation 
efficiency. Increased rock toughness will reduce rock crushing capacity considerably and 
weaknesses in the rock will influence fragmentation and fragment size distribution. Milling is 
influenced by rock hardness and toughness. Wear is influenced by the content of hard minerals 
and to some extent also by the size of hard grains and grain bonding. 
 

The report is useful for daily process optimisation. The content can also be used in the teaching 
and training of engineers and production staff. It may also be possible to use in tendering work 
between contractor and owners. A good understanding of the influence of rock fracture and 
comminution processes on rock, the influence of rock properties and how machines and rock 
interact will improve process optimisation and cost reduction procedures in the mineral industry, 
rock aggregate industry and stone industry. 
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1 INLEDNING 
 
 
 
 

Rapporten har utarbetats inom forskningsprogrammet MinBaS, vilket genomfördes under åren 
2003-2005 som ett samarbetsprojekt mellan Mineral-, bergmaterial- (Ballast-) och Stenindustri 
med finansiellt stöd från staten via Sveriges geologiska undersökning, SGU. 
 

Syftet är att rapporten skall användas som hjälp vid praktisk produktionsoptimering. Den 
vänder sig i första hand till produktionsledare. Med produktionsoptimering avses främst val av 
maskiner och att i produktionen göra inställningar så att kapaciteten hålls hög och kostnaderna 
låga. Den typ av information om berget som föreslås bör också kunna användas som underlag i 
offerter och avtal mellan entreprenörer och beställare.  
 

Tanken är att kunskaperna som förmedlas och metoderna som föreslås i skriften skall 
kombineras med egna praktiska erfarenheter. 
 

Målet är också att öka förståelsen för den ömsesidiga inverkan mellan maskin och berg. I 
häftet presenteras dels egenskaper om berget som man mäter genom provning, dels egenskaper 
som hänför sig till ingående mineral- och mineralsammansättning. Författarna hoppas genom 
detta att efterfrågan av bergegenskaper från provning och från analys av slipprover i mikroskop 
skall öka. Då förbättras möjligheterna avsevärt beträffande att göra bättre optimeringar i 
praktiken. 
 

Arbetet behandlar frågeställningar ur ett produktionsperspektiv. Skriften skall främst kunna 
utnyttjas för produktionsoptimering. Produktegenskaper och provningsmetoder för 
produktegenskaper behandlas därför inte. 
 

De processer som diskuteras är borrning, sprängning, krossning och malning. Dessutom 
behandlas slitage. Siktning och bergegenskaper som relaterar till denna enhetsoperation tas 
emellertid inte upp. Inte heller behandlas finmalning och ultrafin malning eller processer för att 
förbättra och anpassa slutprodukten efter malning t.ex. torkning och agglomerering. 
 

Praktisk produktionsoptimering utesluter naturligtvis inte optimering med hjälp av 
datorberäkningar och simulering. Dessa metoder är dock normalt inte möjliga att använda i den 
dagliga produktionen. 
 

En arbetsgrupp har bistått delprojektet beträffande inriktning, avgränsningar, analys samt 
rapportens innehåll. I gruppen ingår följande medlemmar: 
• Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri 
• C. Magnus Evertsson, Sandvik Rock Processing 
• Eric Forssberg, Luleå tekniska universitet 
• Henrik Grind, Nordkalk AB 
• Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund 
• Per Murén, NCC Roads AB 
• Olof Sandström, SMA Svenska Mineral AB 
• Sven Wallman, NCC Roads AB 
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2 NÅGRA PRODUKTIONSBEGREPP 
 
 
 
 

I detta kapitel introduceras en del allmänna begrepp som behövs för den fortsatta 
beskrivningen av bergets och processernas inverkan på produktionen. 
 
 
 
2.1 PRODUKTIONSSYSTEM OCH PROCESSER 
 

Ett produktionssystem byggs upp av olika processer eller enhetsoperationer, i vilka berget 
genomgår bearbetning eller behandling av något slag, se figur 2.1. Begreppet process har alltså 
samma betydelse som enhetsoperation. Mellan varje process sker transport, hantering och 
mellanlagring av berget. Beroende på syftet kan de senare även betraktas som processer. 
 
 

PRODUKTIONSSYSTEM 

PROCESS PROCESS PROCESS PROCESS  
 
 
 

 
Figur 2.1 Ett produktionssystem byggs upp av flera olika processer eller enhetsoperationer 
 
Exempel på processer är:  
• borrning 
• sprängning 
• lastning 
• krossning 
• siktning 
• malning 
• avvattning 
• torkning 
• tillverkning (asfalt, betong, kalk o.s.v.) 
• paketering 
 

På motsvarande sätt kan varje process indelas i delprocesser. Processen krossning och siktning 
kan bestå av många olika delprocesser som även omfattar flöden och returflöden mellan 
processer. I denna skrift undviker vi alltså att använda benämningen process i meningen 
produktionssystem. 
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2.2 ÖMSESIDIG PÅVERKAN 
 
Bergets egenskaper och maskinernas processegenskaper påverkar ömsesidigt resultatet av en 

process, se figur 2.2. Detonationen vid sprängning likställs här med en processmaskin. 
 
 

RESULTAT 

MASKINENS 
PROCESSEGENSKAPER 

BERGETS 
EGENSKAPER  

 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 Bergegenskaper och processegenskaper inverkar på resultatet i varje process och 

på slutresultatet 
 

Exempel på en bergegenskap är hållfasthet. Exempel på processegenskaper är geometrisk 
utformning av maskiner samt storlek och riktning på de krafter som maskinens åstadkommer. 
Bergegenskaper och processegenskaper kommer att behandlas mer längre fram. För att förstå hur 
en process fungerar är det viktigt att ha insikt om inverkan av såväl berg- som 
processegenskaper. 
 

Med produktegenskaper menas de egenskaper som kunden efterfrågar och som är av betydelse 
för att uppfylla den funktion som produkten skall ha då den används. En del produktegenskaper 
påverkas av processerna på både önskvärda och ibland inte önskvärda sätt. Processernas 
inverkan på produktegenskaper behandlas inte i denna rapport. 
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3 BERGETS UPPBYGGNAD 
 
 
 
 

Berget är ett geologiskt material. Geologi tillhör geovetenskaperna som även omfattar geodesi, 
geofysik och geografi. Geologi är läran om fasta jordens ursprung, bildning, sammansättning och 
historiska utveckling (Miškovský, 1998). Geologins intresse är mest riktat mot jordskorpans 
beståndsdelar, d.v.s. mineral, bergarter och jordarter samt krafterna som bildar och omvandlar 
dessa. Jordarter, som är lösa geologiska avlagringar, behandlas inte i denna rapport. Likaså 
framställs inte frågor om ursprung, bildning och historisk utveckling.  
 
Mineral är i naturen förekommande, fasta kemiska föreningar. Mineral är jordskorpans minsta 

byggstenar. 
 

Mineralen är ofta kristallina, ibland amorfa. I ett kristallint ämne är atomer eller joner 
anordnade i ett tredimensionellt, regelbundet gitter – kristallgitter. Ett amorft ämne saknar 
kristallgitter. Ingående grundämnen och kristallgittret ger mineralen deras karaktäristiska 
egenskaper. 
 
Bergart är en stenmassa som består av ett eller flera mineral. Jordskorpan byggs till väsentliga 

delar upp av bergarter. 
 

I texten skiljer vi på begreppen berg och bergmassa. Ordet berg används både som allmän 
term på bergmaterial och ibland i en mer begränsad betydelse, som en ansamling av en mindre 
mängd fast material, vilken oftast representeras av en bergart. Med bergmassa menas en större 
ansamling av berg som kan bestå av flera bergarter och vars egenskaper även karaktäriseras av 
storskaliga strukturer. Bergmassa behandlar bergvolymer i skalan (1–)10 m eller större. Se även 
nedan om dimensioner. 
 
Dimensionen på den volym av berg som behandlas har mycket stor betydelse för en del av 

bergegenskaperna, framförallt deformations- och hållfasthetsegenskaper. I tabell 3.1 lämnas ett 
förslag till uppdelning i tre olika nivåer. Det är viktigt att ha i minnet att detta är en 
ingenjörsmässig förenkling. I verkligheten förändras egenskaperna successivt med storleken på 
den volym eller den dimension som avses, även om de största förändringarna ofta sker stegvis. 
Dimensionen måste alltid preciseras då bergegenskaper anges. 
 
Tabell 3.1 Förslag till benämning av olika dimensioner på berg 
 

BENÄMNING DIMENSION BERG OBSERVATIONSMETOD 

MIKRONIVÅ < 0,1 mm mineralkorn svepelektronmikroskop 
 

MESONIVÅ 0,1 mm – 10 cm (-1,0 m) bergart optiskt mikroskop, 
med ögat 

MAKRONIVÅ > 1,0 m bergmassa med ögat 
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Man brukar försöka ange om berget är homogent eller heterogent. Med homogent berg menar 
vi berg som har lika egenskaper inom en bestämt begränsad volym. Den dimension som avses 
spelar stor roll. Berg kan vara homogent i en dimension, men heterogent i en annan, mindre 
och/eller större dimension. Den eller de egenskaper som uppges och de observationsmetoder som 
används måste också anges.  
 

Till slut vill vi ta upp begreppet anisotropi. Att berget är anisotropt betyder att en eller flera 
egenskaper är olika i olika riktningar. Detta är ett ganska vanligt fenomen och beror främst på att 
berg inte bildas på samma sätt eller har varit utsatt för värme och tryckförhållanden som 
inneburit riktningsberoende förändringar i bergmassan. Foliation, d.v.s. att glimmer och 
eventuellt andra mineral har orienterats i en viss riktning, är ett exempel på detta. För vissa typer 
av provningar, t.ex. tryck- och draghållfasthet, måste provets orientering i förhållande till 
foliationsriktningen anges. 
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4 BERGETS MEKANISKA EGENSKAPER 
 
 
 
 

I detta kapitel skall vi närmare gå in på viktiga mekaniska egenskaper hos berget. Det är 
nödvändigt för att senare kunna beskriva samspelet mellan processegenskaper och 
bergegenskaper. 
 
 
 
4.1 KRAFT, MEKANISK SPÄNNING 
 

Innan vi tar itu med att beskriva några vanliga mekaniska egenskaper hos berg är det angeläget 
att klara ut begreppen kraft och mekanisk spänning. Som ni minns från skolans fysiklektioner 
berättade läraren om hur människors tillvaro påverkas av olika krafter, t.ex. en motor som driver 
en bil framåt, störtloppsåkaren som får fart genom tyngdkraften och järnfilspån som påverkas av 
magnetiska krafter (Alphonce et al., 1997). Tyngden av ett föremål som ligger på ett bord, 
exempelvis en bok, ger upphov till en utbredd kraft, en tryckkraft mot bordsytan, se figur 4.1. På 
samma sätt uppstår tryckkrafter mellan en vätska eller en gas och dess omgivning såsom vatten 
mot en damm eller luftens tryck i ett bildäck. Dessa tryckkrafter finns också inuti vätskor och 
gaser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Tyngden av en bok ger upphov till en utbredd tryckkraft på bordsytan 

(Alphonce et al. 1997) 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
Figur 4.2 Tryckkrafter inuti en kropp orsakar spänningar i kroppen 
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På liknande sätt uppstår även tryckkrafter inuti fasta material som utsätts för krafter utifrån. 
Denna tryckkraft kallas för mekanisk spänning eller spänning (eng. stress). Om en cylindrisk 
provkropp med arean A belastas med kraften F i en riktning, se figur 4.2, är spänningen σ i 
kroppen kvoten mellan kraften F och arean A: 
 

F
A

σ =  (4.1) 

 
Mekanisk spänning mäts i enheten pascal (Pa). I ovan beskrivna fall förutsätts att kraften F är 

lika fördelad över arean A och att spänningen fördelar sig jämt i provkroppen. Så är inte alltid 
fallet med berg som vi skall se längre fram. 
 
 
 
4.2 DEFORMATION, ELASTISKA EGENSKAPER 
 
4.2.1 ELASTISKA EGENSKAPER 
 

När hårdberg utsätts för belastning börjar materialet deformeras utan att därför gå sönder. Om 
krafterna tas bort innan skador uppstått i berget återtar materialet sin ursprungliga form. Man 
säger att berget har elastiska egenskaper. Om en borrkärna belastas från ändarna trycks 
borrkärnan ihop av kraften. Storleken på deformationen är en materialegenskap. Denna egenskap 
kallas elasticitetsmodul, förkortat E-modul, och brukar betecknas med bokstaven E. 
Elasticitetsmodulen är spänningen dividerat med deformationen i kraftens riktning, egentligen 
den relativa längdförändringen som spänningen ger upphov till. Elasticitetsmodulen kan 
betraktas som en fjäderkonstant för materialet. Ju större kraft som behövs för att trycka ihop 
berget, desto större E-modul. Man brukar också säga att ett material är styvt om det har hög 
E-modul.  
 

Då man trycker ihop en borrkärna börjar berget utvidga sig vinkelrätt mot kraftens riktning. 
Även detta beteende är en materialegenskap. Man kallar denna storhet för tvärkontraktionstal, 
kontraktionstal eller Poissons tal. Enheten saknar dimension och betecknas med ν. Ju mer 
materialet utvidgar sig desto större tvärkontraktionstal. Många mineral ligger i området 0,2-0,3. 
Kvarts avviker kraftigt med kontraktionstalet 0,085. Värden större är 0,5 är teoretiskt inte 
möjliga.  
 

Elastiska egenskaper för vanliga mineral och bergarter visas i bilaga A. Underlag för siffror i 
bilagorna A och B har hämtats från Schumann (1973), från handböcker i bergmekanik och från 
uppgifter i svenska undersökningar. Angivna värden bör betraktas som riktvärden och exempel 
och avvikelser kan förekomma. För elastiska egenskaper inverkar, förutom 
mineralsammansättningen, även bergets porositet. 
 

Då berget utsätts för yttre krafter fördelas krafterna sällan jämt eller homogent i berget. Det 
beror på att bergarter omfattar korn av olika mineral och med olika storlek. Olika mineral har 
skilda elastiska egenskaper. Därför uppstår ett icke homogent eller heterogent spänningsfält. När 
berget börjar spricka sönder ökar denna oreda. Detta är en av orsakerna till att olika berg 
uppträder på olika sätt i produktionssystemens processer. Vi skall återkomma till denna 
frågeställning längre fram.  
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4.2.2 VOLYMUTVIDGNING VID DEFORMATION OCH BROTT, INSPÄNNING 
 

När berg angrips av tryckkrafter från två håll minskar volymen trots utvidgningen i sidled 
(tvärkontraktionen). Så småningom börjar dock små sprickor uppstå i materialet där 
spänningarna är koncentrerade och/eller hållfastheten låg. Sprickor börjar propagera och utvidga 
sig utan att materialet går sönder. Detta ger upphov till en volymökning som motverkar 
hoptryckningen. Effekten accelererar ju närmare det makroskopiska brottet vi kommer. Som vi 
skall se i avsnittet Inspänning och omgivande tryck, har utvidgningen indirekt stor betydelse för 
hållfastheten.  
 
 
 
4.3 HÅLLFASTHET 
 

Berg och andra material kan belastas på olika sätt. Man kan t.ex. trycka, dra, skjuva, vrida och 
klyva så att materialet går sönder. Storleken på den belastning som behövs då materialet inte kan 
hålla ihop utan går sönder kallas hållfasthet. Beroende på vilken belastning som avses finns olika 
hållfastheter. Nedan följer en enkel genomgång av några viktiga hållfasthetsdefinitioner. 
 
4.3.1 ENAXLIG TRYCKHÅLLFASTHET 
 

Enaxlig tryckhållfasthet är den spänning vid vilken ett prov går sönder då det belastas med 
motriktade tryckkrafter. I figur 4.2 syns hur provet belastas då man mäter enaxlig 
tryckhållfasthet. Uppgifter på typiska värden för några vanliga bergarter visas i bilaga B. Enaxlig 
tryckhållfasthet används ofta som referens för berghållfasthet. Vi rekommenderar dock att det 
måttet används med viss försiktighet. I våra processer är detta sätt att belasta berget inte så 
vanligt. Tryckhållfasthet ger en allmän uppfattning om hur kompetent berget är, men den kan 
vara vilseledande. 
 
4.3.2 DRAGHÅLLFASTHET 
 

Draghållfasthet är den spänning vid vilken ett prov går sönder då det belastas med motriktade 
dragkrafter. Eftersom det är svårt att testa draghållfastheten med rena dragprov, brukar man i 
stället trycka en skiva av en borrkärna till brott. Eftersom man känner till formeln för den 
spänning som bildas i centrum av provet där spänningen är högst, kan man beräkna 
draghållfastheten. Detta test brukar kallas det brasilianska testet eller på engelska Brazilian test 
(figur 4.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3 Bestämning av draghållfasthet med brasilianska testet 
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Jämfört med många andra material har berg låg draghållfasthet i förhållande till 
tryckhållfasthet. För intakt berg är draghållfastheten grov räknat cirka en tiondel av 
tryckhållfastheten. 
 
4.3.3 HÅRDHET 
 

Hårdhet mäts genom att trycka en omvänd pyramid av diamant mot materialet en viss kraft, F, 
se figur 4.4. Kraften dividerat med storleken på det avtryck, A, som erhålls är ett mått på hårdhet. 
Hårdheten H visar det yttryck som måste till för att uppnå inträngning. Hårdhet är motstånd mot 
inträngning. 
 

FH
A

=  (4.2) 

 
Vid mätningar trycker man till en viss förutbestämd kraft och mäter arean med mikroskop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.4 Principbild som visar mätning av hårdhet 
 

Värden på s.k. Vickers hårdhet för vanliga mineral och Vickers hårdhetsnummer för vanliga 
bergarter visas i bilaga C. Hårdhetsnummer beräknas genom att vikta hårdhet för ingående 
mineral i procent av volymen av varje mineral i bergarten. I avsnitt 6.5 beskrivs beräkning av 
hårdhetsnummer. 
 
4.3.4 BROTTSEGHET 
 

Seghet är motstånd mot sprickutbredning eller klyvning. Det finns olika test att mäta 
brottseghet i berg. En metod är att tillverka en kort spricka i ett cylindriskt prov och genom 
böjning av provet i tre punkter avläsa spricktillväxten, se figur 4.5. Eftersom den area som bildas 
ökas, kan man åstadkomma en stabil spricktillväxt. Det finns två storheter för brottseghet. En av 
dessa uttrycker det behov av energi per ytenhet som behövs för att skapa ny sprickyta. 

AVTRYCKETS AREA 
I YTAN  =  A 

F  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5 Principbild för trepunktsmetoden för mätning av brottseghet 
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4.4 ÖVRIGA BERGEGENSKAPER 
 
4.4.1 INVERKAN AV MIKROSPRICKOR, PORER OCH SVAGHETER – BERGARTENS 

FRAGMENTERBARHET 
 

När ett stycke berg utsätts för laster uppstår spänningar i materialet. Dessa spänningar varierar 
i provet beroende på skillnader i elastiska egenskaper. Berget innehåller alltid mikrosprickor, 
porer och andra svagheter. När spänningarna ökar börjar de största av dem att växa till genom att 
spänningskoncentrationer uppstår i sprickspetsarna. Om en eller några sprickor eller svagheter är 
mycket större än de övriga kommer dessa att dominera spricktillväxt och brottutveckling. I fall 
sprickorna däremot är ganska lika i storlek och jämnt fördelade i materialet kommer tillväxt av 
sprickor att ske på många lika ställen i provet. Först i slutskedet av belastningen kan man urskilja 
makrosprickor, i vilka det slutliga brottet uppstår. Detta innebär att material som är utsatta för 
belastningar kan ha skador som inte finns i den ursprungliga bergarten. Sprickinitiering, 
spricktillväxt och brott från datorsimulering visas i figur 4.6 (Tang och Kou, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.6 Initiering och utveckling av brott vid enaxlig tryckhållfasthetsprovning, från 

simulerade försök av Tang och Kou (1998) 
 

Omfattning och storleksfördelning på svagheter i det intakta berget har alltså stor inverkan på 
hållfastheten. Denna bergegenskap har även betydelse för den kornstorleksfördelning som 
uppstår vid fragmenteringen. Tänk dig följande experiment: 
 

Vi fyller fyra bitsockerpaket med socker. I det första paketet finns strösocker med en 
kornstorlek om cirka 0,5 mm, precis som vanligt strösocker. Det andra paketet innehåller 
bitsocker gjort av samma strösocker som i första paketet. Bitsockrets kantsida är ungefär 10 mm. 
I tredje paketet finns också bitsocker, men sockerbitarna har fastnat ihop, t.ex. genom att paketet 
har stått i fuktig miljö en tid och sedan fått torka. Sockret i hela paketet håller ihop, men det finns 
svagheter i gränserna mellan de tidigare bitarna. I sista paketet lägger vi socker av en enda stor 
kristall som fyller hela lådan. 
 

Nu sätter vi in en svag, svag laddning med detonerande stubin mitt i varje paket efter hela 
längden, se figur 4.7, och spränger sockerpaketen. 
 

Trots att vi har samma material får vi troligen helt olika kornstorleksfördelning. Principiella, 
tänkbara resultat av uppnådd kornstorleksfördelningen visas under varje paket. Slutsatsen vi drar 
är att svagheter i materialet har en avgörande betydelse för fragmenteringen. 
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Figur 4.7 Svagheter av olika slag påverkar kornstorleksfördelningen vid fragmentering 
 

Bergets varierande hållfasthetsegenskaper och inneboende svagheter av olika slag bestämmer 
bergets fragmenterbarhet. Det finns ännu ingen tydlig definition av begreppet och inte heller ett 
vedertaget test för att bestämma denna bergegenskap. Trots detta kan det vara av värde att 
diskutera bergarternas inneboende fragmenterbarhet. Denna egenskap bestäms främst av 
svagheterna i bergarten som kan studeras med slipprover i mikroskop. 
 
4.4.2 INVERKAN AV STRUKTURER OCH SVAGHETER I BERGMASSAN – BERGMASSANS 

FRAGMENTERBARHET 
 

Vad som har sagts om bergarter i föregående avsnitt gäller även i större skala för bergmassan, 
främst vid sprängning. Strukturer av olika slag i en bergmassa som är svagare än bergarten 
påverkar behovet av sprängeffekt för att slå ut salvan, men inverkar i hög grad även på den 
kornstorleksfördelning som uppstår till följd av sprängningen. Antal spricksystem och antal 
sprickor per volymenhet (sprickdensiteten) påverkar bergmassans fragmenterbarhet. 
 
4.4.3 BELASTNINGSHASTIGHET (ANGREPPSHASTIGHET, VÅGHASTIGHET) 
 

Med belastningshastighet menas i strikt vetenskaplig betydelse den relativa 
dimensionsförändring per tidsenhet som materialet utsätts för. Belastningshastigheten kan även 
vara den relativa förändringen av spänningen räknat per tidsenhet. Den hastighet, med vilket ett 
verktyg träffar en bergyta, inverkar på belastningshastigheten, särskilt i angreppsögonblicket. På 
samma sätt ger hastigheten hos en våg, t.ex. från sprängning, en uppfattning om 
belastningshastigheten. Vi använder i fortsättningen dessa mått (angreppshastighet, våghastighet) 
som jämförelsetal, väl medvetna om den definitionsmässiga svagheten. 
 

Nu förhåller det sig på det viset att bergets hållfasthetsegenskaper är beroende av 
belastningshastigheten. Undersökningar av bl.a. tryckhållfasthet och brottseghet har utförts. 
Dock måste man upp i ganska höga belastningshastigheter innan denna effekt blir påtaglig.  
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Motsvarande angreppshastighet måste överskrida cirka 20 m/s. Ökas belastningshastigheten 
ytterligare sker emellertid en markant ökning av hållfastheten. 
 
4.4.4 INVERKAN AV TEMPERATUR 
 

Höjd temperatur hos berget sänker dess hållfasthet. Man måste likväl få tämligen stora 
temperaturökningar för att effekten skall få betydelse. Vid borrning, sprängning och krossning 
uppvärms berget ett fåtal grader med undantag av ett litet område närmast borrhålsväggen vid 
sprängning. I kvarnar värms berget upp några 10-tal grader. Dessa temperaturhöjningar har ingen 
praktisk inverkan på bergets egenskaper. 
 
4.4.5 INSPÄNNING OCH OMGIVANDE TRYCK 
 

Tidigare har vi berättat om hur berget utvidgas under belastning på grund av att sprickor 
bildas, särskilt under den senare delen av pålastningen fram till brott. Denna effekt kan ha 
mycket stor praktisk betydelse. Om berget är inspänt hindras den nödvändiga 
volymutvidgningen som behövs för spricktillväxt och brott. Inspänning ökar därför bergets 
hållfasthet dramatiskt. Detta är orsaken till att borrhål som inte har fritt utslag har svårt att gå ut. 
I stället uppstår sprickrosor radiellt ut från hålet och en ökning av såväl markvibrationer som 
luftstötvågor uppstår. Någonstans måste energin från detonationen ta vägen. 
 

På samma sätt som vid inspänning påverkas bergets egenskaper av utifrån verkande 
omgivande tryck. Ett exempel på detta är tryckförhållanden i botten på ett djupt borrhål. 
Bergspänningar omkring borrhålet kan innebära att djupsprickor minskar i längd och därför 
påverkas borrningshastigheten. Detta är också orsaken till att en kross som går full ger bättre 
kornform. Ett ensamt korn som utsätts för hoptryckning, spjälkas upp genom dragspänningar i 
samma riktning som tryckkraften. Större bitar får av den orsaken en avlång form. Vid 
interpartikulär krossning uppstår ett allsidigt tryck som ger andra spänningar och därmed andra 
kornformer. 
 

Naturliga spänningar och spänningsomlagringar har stor betydelse för stabilitet och hållfasthet 
vid bergbyggande och gruvbrytning, men knappast någon praktisk betydelse inom våra 
verksamhetsområden. 
 
4.4.6 VATTEN 
 

Förekomst av vatten i berg kan påverka berget på åtminstone två sätt vid fragmentering. I 
bergmekaniska sammanhang kan vatten i sprickor som utsätts för tryck radikalt minska 
bergmassans hållfasthet därför att friktionen i sprickorna minskar. Detta fenomen kan möjligen 
inverka i vissa fall vid krossning, men har troligen inte någon större praktisk betydelse vid 
fragmentering.  
 

Vatten har också den effekten att sprickor som bildas hindras att läka ihop genom att vatten 
kommer in i sprickorna. Därigenom kan fragmenteringen underlättas. Erfarenheter visar att 
energiförbrukningen kan minska med upp till 50 % vid övergång från torr till våt malning. 
 

Observera att vatten i laddade borrhål påverkar kopplingsgraden i hålet och sprängeffekten. 
Detta är inte en bergegenskap utan en processegenskap. 
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4.4.7 DENSITET 
 

Med densitet menas vikt per volymenhet. Om vikten uttrycks i gram (g), sätts volymen i 
kubikcentimeter (cm3) och om vikten uttrycks i kilogram (kg) skrivs volymen i kubikmeter (m3). 
En kubikcentimeter vatten väger ett (1) gram; vattnets densitet är alltså lika med 1. En bergart 
med densiteten 2,6 är följaktligen 2,6 gånger tyngre är vatten (Schumann, 1973). Densiteten hos 
mineral varierar från 1 till 20. Värden under 2 räknas som lätta (bärnsten 1,0) och värden över 4 
som tunga (magnetit 5,2). Av viktiga bergartsbildande mineral ligger kvarts och fältspat mellan 
2,6 och 2,8. Mörka mineral som amfibol och pyroxen ligger i området 3,0-3,4. Inslag av dessa 
mineral i berget innebär att bergarten får högre densitet. Hög porositet påverkar också densiteten. 
Det är viktigt att känna till densiteten bl.a. för beräkning av kvantiteter, vid transporter och vid 
sprängning. Densitet för vanliga mineral och bergarter visas i bilaga A. 
 

14 



Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
BERGETS INVERKAN PÅ PRAKTISK PRODUKTIONSOPTIMERING 

 
 

5 MASKINERNAS PROCESSEGENSKAPER 
 
 
 
 

I detta kapitel skall vi beskriva egenskaper hos viktiga processer för fragmentering av berg, i 
synnerhet hur de påverkar berget. 
 
 
 
5.1 BORRNING 
 

Man kan urskilja fyra olika metoder för mekanisk bergborrning. Dessa metoder är slående 
borrning, roterande krossande borrning, roterande skärande borrning och roterande nötande 
borrning.  
 

Huvudkomponenten i en hammarborrmaskin är en fram- och återgående slagkolv som slår mot 
borrstålet nacke. Kolvens rörelseenergi överförs till stången i form av en stötvåg. Stötvågen 
fortplantar sig genom borrstång via borrkronan till berget. Energin används för att krossa berget 
under borrkronans stift eller skär. Mellan varje slag roteras kronan en viss vinkel innan ett nytt 
slag träffar borrstålet. Eftersom borrkronan studsar tillbaka, krävs en kraft, matningskraften som 
trycker ner kronan före nästa slag. Viktiga maskinparametrar vid slående borrning är den slående 
kolvens form, storlek och hastighet i slagögonblicket, matningskraft, spolning, rotationshastighet 
(vridningsvinkel mellan varje slag) samt borrkronans design och stiftens form. I figur 5.1 visas 
en principskiss för hammarborrning. 

 
 
Figur 5.1 Principskiss över borrningsmetoden slående borrning (med tillstånd av 

Atlas Copco) 
 

Vid roterande krossande borrning överförs energin från borraggregatet via ett rör, vilket roterar 
och pressar borrkronan med stor kraft mot berget. Borrkronan består av tre koniska rullar besatta 
med hårdmetallstift. När borrkronan roterar vrids rullarna, var och en kring sin axel, och stiften 
tränger in i berget och avverkar berg, se figur 5.2 som visar principen för roterande krossande  
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borrning. De viktigaste parametrarna vid roterande krossande borrning är matningskraft, 
vridmoment, rotationshastighet, spolning samt borrkronans och stiftens konstruktion och 
utformning. 
 

 
 
Figur 5.2 Principskiss över borrningsmetoden roterande krossande borrning (med tillstånd 

av Atlas Copco) 
 

Vid roterande skärande borrning som används i mjukt berg, t.ex. vid kolbrytning, överförs 
energin till skäret via ett borrör som roterar och pressar skären mot berget. Principen för 
roterande nötande borrning är densamma som för fräsande avverkning. Vanligare namn för 
nötande borrning är kärnborrning eller diamantborrning. Vid roterande skärande och roterande 
nötande borrning avverkas berg med hjälp av fräsverktyg, diamanter eller liknande med en 
rivande eller nötande inverkan. Figur 5.3 visar roterande skärande borrning och en 
diamantborrkrona. 
 
 

  
 a) b) 
 
Figur 5.3 a) Principskiss över borrningsmetoden roterande skärande borrning och b) en 

diamantborrkrona (med tillstånd av Atlas Copco) 
 

Vid alla dessa metoder tvingas stift, mejselskär, verktyg eller diamanter mot bergytan, 
vinkelrätt mot ytan eller i en riktning som är maximalt 45 grader mot ytan. Under verktyget  
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uppstår lokalt ett högt yttryck som innebär att berget går sönder och verktyget tränger in i berget. 
Vi skall senare i detalj beskriva vad som händer i berget då ett verktyg penetrerar bergytan. 
 

De viktigaste egenskaperna hos borrsystemen som påverkar berget beskrivs nedan. 
 
LASTENS STORLEK 
 

Lastens storlek regleras vid hammarborrning av kolvens vikt och hastighet. Valet av dessa 
parametrar beror på val av borrmaskin som i sin tur bestäms av borrningsobjektet. Vid roterande 
krossande borrning och nötande borrning begränsas lasten av den matningskraft som 
borraggregatet avger. Denna last är också anpassad till borrningsobjektet och hämmas därmed 
bl.a. av borrstål och borrkrona. Lasterna begränsas alltså av utrustningen. Pålagda laster vid 
borrning är höga. 
 
LASTENS RIKTNING 
 

Belastningen riktas vinkelrätt eller i en vinkel som är maximalt 45 grader mot bergytan, se 
nedanstående principbild, figur 5.4, för de olika borrningsmetoderna. 
 
 

ROTERANDE 
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BORRNING

ROTERANDE SKÄRANDE 
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ROTERANDE NÖTANDE 
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Figur 5.4 Den resulterande kraftens riktning för olika borrningsmetoder 
 
BERGVOLYM SOM BELASTAS 
 

I kontakten mellan verktyg och berg belastas en liten yta som resulterar i ett högt, lokalt 
yttryck. Ytan spricker upp och verktyget kan tränga in i berget. En liten del av bergvolymen 
belastas. 
 
BELASTNINGENS HASTIGHET 
 

Vid hammarborrning är hastigheten på kolven som slår mot kronan cirka 10 m/s. Kronan har 
samma hastighet då den påbörjar inträngningen i berget. För roterande krossande borrning och 
roterande nötande borrning är hastigheten på verktyget lägre. Detta skall jämföras med 
hastigheten på vågor från sprängning som är i storleksordningen 1 000-5 000 m/s. 
Belastningshastigheterna vid borrning är därmed låga och lasterna kan därför betraktas som 
kvasistatiska. 
 
INSPÄNNING 
 

I botten av ett borrhål råder ogynnsamma inspänningsförhållanden. Huvuddelen av energin vid 
bergborrning går på grund av detta åt för att avverka berget i övergången mellan botten på hålet 
och borrhålets sidor.  

17 



Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
BERGETS INVERKAN PÅ PRAKTISK PRODUKTIONSOPTIMERING 

 
 

MILJÖ I ÖVRIGT 
 

Vid bergborrning används vatten eller luft som spolmedium. Vattnet kan ibland påverka 
borrningen positivt genom att en del sprickor som bildas väts och läker då inte ihop. Tillsats av 
kemikalier kan förstärka denna effekt. Temperaturen på borrkronan ökar under borrning, särskilt 
vid torrborrning. Genom att berget successivt avverkas, sker dock ingen påtaglig ökning av 
bergets temperatur som kan påverka borringshastigheten. Normalt har spolmedium, kemikalier 
och temperatur liten inverkan på berget vid borrningen. 
 
 
 
5.2 SPRÄNGNING 
 

Sprängning påverkas av tre huvudfaktorer nämligen sprängmedel, geometri (placering av 
sprängmedel) och berget. Exempel på egenskaper hos sprängmedlet som kan varieras är 
sprängstyrka, densitet, detonationshastighet, detonationsstabilitet och tändmedel. Geometrin kan 
varieras genom borrhålsdiameter, försättning, hålavstånd, hållängd, lutning på hålet och 
borrhålsavvikelse. Tändarplacering och intervalltider kan också inräknas i denna grupp. Bergets 
motstånd mot sprickutbredning samt bergmassans innehåll av sprickor och svaghetsplan utgör 
exempel på bergegenskaper som påverkar sprängningen. 
 

Vi skall här begränsa diskussionen till några viktiga parametrar där interaktionen mellan 
sprängegenskaper och berget är betydelsefull. Ett spränghål behöver en utslagyta för fungera och 
fragmentera berget. Om sprängmedlets egenskaper och borrhålets diameter hålls lika beror den 
bergvolym som sprängmedlet angriper vid detonationen på avståndet mellan borrhålet och 
utslagsytan, se figur 5.5. 
 
 a) b) c) d) 
 
 

UTSLAGSYTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.5 Principskiss över bergvolymen som borrhålet angriper för olika avstånd mellan 

borrhål och utslagsyta 
 

Om avståndet är för stort orkar detonationen inte slå ut berget (a). Vid ett visst kritiskt avstånd 
uppstår ett utslag (b) och om avståndet minskas ytterligare ökar den bergvolym som 
fragmenteras. Inom ett visst område ger detonationen optimalt resultat (c). Minskas avståndet 
ytterligare minskar också volymen som sprängs loss (d). Detonationen får för litet motstånd och 
energi går förlorad genom ökade markvibrationer, oönskade kast och luftstötvågor. Vi kommer i 
fortsättningen att studera en situation där avståndet är optimalt eller nära optimalt. Vi antar  
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dessutom att varje hål i salvan påverkar bergvolymen inom det streckade området i figur 5.5c. 
Detta är en förenkling, eftersom varje detonation i viss mån även påverkar berget utanför den 
angivna volymen. 
 

De viktigaste egenskaperna hos sprängningen som påverkar berget beskrivs fortsättningsvis. 
 
LASTENS STORLEK 
 

När sprängmedlet detonerar i hålet uppstår en kraftig tryckstegring. Ett litet område närmast 
hålet utsätts för höga tryck- och skjuvkrafter. Det höga trycket orsakar även sprickor radiellt ut 
från hålet. På grund av att berget direkt efter detonationen inte avlägsnas, uppstår en tryckvåg 
som fortplantar sig åt alla håll ut från hålet. Då vågen når den fria utslagsytan reflekteras vågen 
tillbaka, nu som en dragvåg. Eftersom berget har en draghållfasthet som bara är cirka 10 % av 
tryckhållfastheten, får denna våg stor betydelse som vi senare skall se. Under detonationen bildas 
gaser, vilka tränger ut i nybildade samt naturliga sprickor och förlänger dessa. Gasens uppgift är 
också att förflytta salvan från sin ursprungsplats i pallen och bilda en berghög som är lätt att 
lasta. Sammanfattningsvis arbetar följande laster under sprängningen: 
tryckkrafter närmast hålet mycket höga 
tryckvåg överskrider normalt inte bergets hållfasthet 
dragvåg mycket hög 
gastryck högt 
 
LASTENS RIKTNING 
 

Tryckkrafter och vågor verkar i riktningar radiellt ut från hålet. Gastrycket verkar först radiellt 
ut från hålet. Då gas tränger ut i sprickor verkar gasen så att sprickorna propagerar. 
 
BERGVOLYM SOM BELASTAS 
 

Som vi tidigare har antagit är den bergvolym som i första hand påverkas i samband med 
sprängning volymen, vilken omfattas av det streckade området i figur 5.5c. 
 
BELASTNINGSHASTIGHET 
 

Detonationshastigheten ligger inom området 1 500-7 000 m/s och vågutbredningen i berg inom 
intervallet 500-5 000 m/s. Dessa höga hastigheter orsakar höga belastningshastigheter. 
 
INSPÄNNING 
 

Inspänningen har en avgörande betydelse. Endast det berg som ligger inom området med 
tillgång till en utslagsyta kan sprängas bort utan omfattande skador, vibrationer, luftstötvågor 
och dåligt fragmenteringsresultat.  
 
MILJÖ I ÖVRIGT 
 

Under detonationen uppstår en kraftig temperaturökning och kemiska ämnen avges. På grund 
av den korta tiden är bedömningen att dessa faktorer inte påverkar berget. 
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5.3 KROSSNING 
 

Vid krossning med käft- och konkrossar krossas berget mellan styva plattor. Käftkrossar har en 
fast platta samt en fram- och återgående rörlig platta som genomför en gyratorisk rörelse, se 
figur 5.6a. I konkrossar, figur 5.6b, uppstår en fram- och återgående rörelse genom en excentrisk, 
gyratorisk rörelse hos konan. Även om en viss rörelse är riktad parallellt med ytan så att bitar 
som fastnat mellan mantlarna utsätts för en roterande (horisontell) rörelse, är rörelseriktningen 
för denna krosstyp i huvudsak fram- och återgående, vinkelrätt mot krossplattor och mantlar. 
Krossning sker både genom krossning av enskilda stycken och genom interpartikulär krossning.  
 

De viktigaste egenskaperna hos krossningen som påverkar berget beskrivs fortsättningsvis. 
 
LASTENS STORLEK 
 

Krossplattornas och krossmantlarnas rörelser är deformationsstyrda. Maskinerna är kraftigt 
dimensionerade beträffande konstruktion och motoreffekt. Detta innebär att krafterna kan bli 
höga och de är vanligtvis tillräckliga för att krossa bergstycken som går in i krossen. Vid 
krossning är lasterna höga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) b) 
 
Figur 5.6 a) Käftkross och b) konkross (med tillstånd av Sandvik Rock Processing) 
 
LASTENS RIKTNING 
 

Tryckkraften riktas i huvudsak vinkelrätt mot plattor och mantlar. Vid interpartikulär krossning 
uppstår ett mer allsidigt tryck i den massa som krossas. 
 
BERGVOLYM SOM BELASTAS 
 

Bergstycken belastas från två håll. Kontaktytorna berg - mantel är ofta små, vilket genererar 
höga tryck i kontaktytorna. Hela stycket upptar spänningar, men beroende på bergstyckets form  
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och kontaktytornas storlek varierar spänningarna inom stycket. I krossen neddelas stora stycken 
till allt mindre, ju längre ner i krossen de kommer. 
 
BELASTNINGSHASTIGHET 
 

Belastningens hastighet är låg och bedöms därmed vara kvasistatisk. 
 
INSPÄNNING 
 

Enstaka stycken som belastas saknar inspänning. Vid interpartikulär krossning omges korn av 
andra korn och en viss inspänning uppstår. Detta påverkar bergets beteende och följaktligen 
också krossningsresultatet. 
 
MILJÖ I ÖVRIGT 
 

Övriga miljöfaktorer inverkar inte på bergets reaktion vid krossning. 
 
 
 
5.4 MALNING 
 

Malning utförs till övervägande del med roterande trummor eller kvarnar som fylls på med 
fragmenterat, löst material i ena gaveln. Som malkroppar utnyttjas stänger alternativt kulor av 
stål eller järn eller stora stycken av det berg som bearbetas i kvarnen, s.k. autogenmalning. Berg 
och malkroppar lyfts genom rotationen och beroende på var i kvarnen materialet befinner sig 
utsätts berget för påverkan av olika slag. 
 

I figur 5.7 visas en förenklad bild av områden med olika rörelsemönster och därmed också 
olika påverkan.  
 
 

SKJUVZON

FALLZON 

TUMMELZON 

INAKTIV ZON 

SLAGZON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.7 Rörelse- och påverkanszoner vid malning, fritt efter Hane, 2002 som har 

sammanställt uppgifter från Kelly och Spottiswood, 1982. 
 

Neddelningen sker främst genom krossning och nötning. Mer om detta redovisas i avsnitt 6.4. 
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I en kvarn finns tre huvudfunktioner nämligen neddelning, transport av material från 
intagsända till utlopp samt utmatning. I denna rapport behandlas endast neddelning. För en 
fullständig beskrivning eller modellering av en kvarn måste dessa funktioner behandlas. De 
viktigaste parametrarna som kan varieras vid malning är: 
• Kvarnens dimensioner (diameter, längd och form på gavelsidor). 
• Typ av malkroppar och kombination av olika malkroppar. 
• Rotationshastighet som begränsas av kritiska hastigheten, vilken i sin tur uppkommer när 

gravitationskraften upphävs av centrifugalkraften så att materialet följer med runt i kvarnen. I 
praktiken används 50-90 % av kritisk rotationshastighet. 

• Fyllnadsgrad och chargens densitet i kvarnen. 
• Typ och antal lyftare. 
• Utmatning av material inom särskilda storleksområden för separat bearbetning, t.ex. uttag till 

s.k. pebbelskvarn eller till kross och retur till huvudkvarn, exempelvis i fall när material i 
mellanstorlek lagras upp i kvarnen och därmed minskar dess kapacitet, vilket kan förekomma 
vid autogenmalning. 

 
Nedan beskrivs de viktigaste egenskaperna hos kvarnen som påverkar berget. 

 
LASTENS STORLEK 
 

Krossning av större stycken sker främst i slagzonen, se figur 5.7. Storleken på krafterna för 
krossning av stycken och partiklar beror på kvarnens diameter (fallhöjd) och malkropparnas 
tyngd samt i någon mån rotationshastigheten (som ger upphov till en horisontell hastighetsvektor 
i slagögonblicket). Eftersom dessa parametrar begränsas av praktiska, produktionstekniska och 
ekonomiska orsaker, finns en övre gräns för vilka krafter som kan uppnås. Slageffekten minskas 
även av det dåliga underlag som belastade stycken kan utnyttja. Storleken på normal- och 
skjuvkrafter vid nötning begränsas av samma skäl som för krossande neddelning.  
 

Laster på bergmaterial vid malning är lägre än laster som förekommer vid sprängning liksom 
vid krossning och i samma nivå eller lägre än laster som förekommer vid borrning. 
 
LASTENS RIKTNING 
 

Krossande laster har samma riktning som fritt fallande stenar och malkroppar i 
anslagsögonblicket. Beroende på styckeform, underlag och träffpunkt kan den resulterade 
kraftens riktning variera från rakt genom styckets centrum till anslag nästan parallellt med 
styckets sida. Inom områden i kvarnen där nötning överväger, inser man att normal- och 
skjuvkrafterna varierar. 
 

På grund av svårigheterna att kontrollera lasterna som bearbetar berget i en kvarn vågar man 
dra slutsatsen att kraftspelet i kvarnen utnyttjas dåligt, möjligen med undantag av vissa områden, 
t.ex. slagzonen och kanske delar av skjuv- och tummelzoner där normal- och skjuvkrafter råkar 
vara optimala för nötning. Optimering av kvarnens funktion, exempelvis genom variation av 
tillförsel av malkroppar, chargens densitet och fyllnadgrad, går ut på att få kvarnen att utnyttja 
tillgängliga laster så effektivt som möjligt. 
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BERGVOLYM SOM BELASTAS 
 

Kvarnens hela charge belastas i olika grad beroende på lasternas storlek och riktning enligt 
tidigare diskussion. 
 
BELASTNINGSHASTIGHET 
 

Belastningens hastighet vid malning begränsas av fallhöjden i kvarnen. Antag en kvarn med 
diametern 10 m. Effektiv fallhöjd i kvarnen bör ligga i området 6-8 m. Med denna fallhöjd blir 
hastigheten i botten på kvarnen 10-12 m/s i anslagsögonblicket vid fritt fall. Hastigheten är av 
samma storleksordning som hos en borrkrona, vilken träffar berget vid borrning. 
Belastningshastigheten är därför låg och kan betraktas som kvasistatisk. 
 
INSPÄNNING OCH OMGIVANDE TRYCK 
 

Allt bergmaterial i kvarnen är löst. Bergmaterial i botten på chargen utsätts för ett visst 
omgivande tryck. Belastningarna är dock så låga att bergets egenskaper inte påverkas.  
 
MILJÖ I ÖVRIGT 
 

Malning förekommer med både vatten och luft som medium. Vatten kan ha en positiv inverkan 
på malningen. Kemikalier som påverkar malningen kan också förekomma, men dessa faktorer 
diskuteras inte i rapporten. 
 
 
 
5.5 SLITAGE 
 
5.5.1 INLEDNING 
 

Slitage utgör en stor kostnadspost vid all berghantering. Utöver höga kostnader för slitmaterial, 
innebär slitage att maskinernas prestanda och egenskaper successivt förändras, se exempelvis 
Klingberg (2001). Borrkronans diameter minskar, krossens spalt ökar, siktmaskorna blir större 
och kvarnens lyftare förlorar sin lyftförmåga. Följden av dessa förändringar blir att 
processmaskinernas egenskaper förändras. Det krävs stort kunnande och erfarenheter för att ta 
hänsyn till dessa faktorer i produktionen. Inom losshållning, krossning och malning används 
många olika material både för konstruktionen och för motstånd mot nötning, t.ex. hårdmetall, 
stål och gummi.  
 

Syftet med detta avsnitt är främst att visa på några viktiga egenskaper hos berget som påverkar 
slitaget. För val och utformning av konstruktions- respektive slitdelar och beträffande slitagets 
påverkan på processerna hänvisas till litteratur och erfarenheter inom varje enskild operation 
eller process. 
 
5.5.2 OLIKA TYPER AV SLITAGE 
 

Man kan grovt urskilja två olika huvudtyper av slitage nämligen skador och brott respektive 
nötning (Heiniö, 1999). 
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Makroskopiska skador och brott kan uppkomma på olika sätt, t.ex. genom: 
• överbelastning och brott 
• överbelastning, utmattning och brott 
• temperaturchock och brott 
• slag eller chockbelastning som ger upphov till brott 
I många fall uppstår denna typ av skada av orsaker som inte direkt kan hänföras till berget, 
varvid de inte behandlas. Några exempel där berget har betydelse lämnas länge fram. 
 

Det finns minst fyra olika mekanismer för mikroskopiska skador eller nötning: 
• ytutmattning (termisk utmattning) 
• abrasiv nötning 
• adhesiv nötning 
• tribokemisk nötning 
 
Ytutmattning kan förekomma vid bearbetning av ej slitande berg och den ger upphov till 

ytsprickor som tränger in i slitmaterialet, förgrenar sig och orsakar bortfall av flisor eller flagor 
varigenom kratrar med relativt branta vinklar bildas. När denna process väl har påbörjat kan 
materialet snabbt bli obrukbart. 
 
Abrasiv nötning orsakas av att berget glider eller trycks mot slitmaterialet och åstadkommer 

olika typer av mekanismer som innebär att material rivs loss från slitytan. Slitmaterialets 
förmåga att motstå nötning beror på en kombination av hårdhet och seghet. Om skillnaden 
mellan slitmaterialets hårdhet och bergets hårdhet är liten ökar nötningen. Abrasiv och adhesiv 
nötning är de vanligaste typer av nötning vid berghantering. 
 

Adhesiv betyder att två material har en tendens att fastna på varandra. Adhesiv nötning används 
främst som benämning för ökande slitage beroende på temperaturökning i slitmaterialet. När 
slitmaterial utsätts för temperaturökning minskar motståndet mot nötning. Denna effekt ökar 
markant vid en viss kritisk temperatur. Eftersom berget under bearbetningen eller hanteringen 
hela tiden byts ut och därför inte ökar i temperatur, minskar inte bergets hållfasthetsegenskaper 
på motsvarande sätt. 
 
Tribokemisk reaktion kan uppstå vid ökande temperatur och den innebär att slitmaterialet 

avlägsnas genom ökande plastisk deformation och kemiska processer. Korrosion är en sådan 
process. Vid våt malning beror slitaget till cirka 50 % på korrosion. 
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6 BERGETS PROCESSEGENSKAPER SAMT INVERKAN FRÅN MASKINER OCH 
DETONATION 

 
 
 
 
6.1 BORRNING 
 
6.1.1 AVVERKNINGSMEKANISMER VID BERGBORRNING 
 

Vi har i förra kapitlet konstaterat att vid alla bergborrningsmetoder för hårdberg trycks ett 
verktyg av något slag mot bergytan och när berget går sönder tränger verktyget in i berget. De 
mekanismer som inträffar vid inträngningen är därför viktiga att förstå. I figur 6.1 visas resultat 
från en undersökning i laboratorium där hemisfäriska (halvrunda) hårdmetallstift trängdes in i ett 
bergprov med diameter och höjd om cirka 10 cm. Efter varje försök sågades ena halvan av 
bergproven i tunna skivor varefter krosszoner och spricksystem karterades. Bergarterna granit, 
gabbro, marmor och sandsten undersöktes. Resultaten visar entydigt att olika spricksystem och 
brottområden utvecklas för alla bergarter, även om de bildas vid olika belastningar och får olika 
dimensioner. Resultaten gäller också för olika former på stiften. 
 
 

KRATER KROSSAD OCH KOMPAKTERAD ZON 

KROSSAD ZON MEDIANSPRICKOR UPPSPRUCKEN ZON 

 
 
 
 
 
 
 SIDOSPRICKA
 
 
 RADIALSPRICKA
 
 
 
 
 

 
Figur 6.1 Spricksystem och brottområden vid inträngning i gabbro (Lindqvist et al., 1994) 
 

Från försöken kan man konstatera att bergets hårdhet har stor betydelse. Ju hårdare berg, desto 
större last behövs för att penetrera berget. Några spricksystem har stor betydelse för borrningen. 
Ett av dessa system är det som bidrar till att en krater, en grop i bergyta, bildas. Detta är det 
synliga resultatet av inträngningen. I botten på kratern finns en tunn lins med krossat och 
rekompakterat berg. Om spolningen fungerar spolas kratermaterialet och linsen iväg. 
Kraterbildningen är den viktigaste mekanismen vid avverkning av berg med hjälp av borrning.  
 

Från kratersidan, i bästa fall i botten på kratern, bildas spricksystem parallellt med bergets 
överyta, s.k. sidosprickor. Dessa sprickor bidrar även till avverkningen. För stora borrkronor och 
vid fullborrning blir avverkningen optimal om sidosprickor från närliggande stift eller diskar når  
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ihop. Slutligen bildas en eller flera radialsprickor vinkelrätt mot bergytan. Spricksystemet syns 
som en stjärna på bergytan med inträngningspunkten som centrum. Normalt bidrar dessa 
sprickor inte till avverkningen. Om lasten är tillräckligt hög och motståndet mot 
sprickutbredning inte är för stort kan radialsprickorna tränga ner långt under kratern och bilda 
mediansprickor eller djupsprickor. I fall berget innehåller naturliga sprickor som ligger 
vinkelrätta mot borrhålet samverkar djupsprickorna med bergets sprickor så att borrsjunkningen 
momentant ökar vid passage av varje spricka. Vid fullborrning kan fenomenet öka 
borrsjunkningen markant om avståndet mellan de naturliga sprickorna är litet. Ju kortare avstånd, 
desto högre borrningshastighet erhålls. 
 
6.1.2 BORRNINGENS PROCESSEGENSKAPER 
 

I föregående kapitel konstaterades att lasterna är höga, koncentrerade och riktade mot 
bergytan. En liten del av ytan belastas, vilket ger upphov till högt yttryck och stora lokala 
tryckspänningar samtidigt som berget i hög grad är inspänt i borrhålets botten. Under borrningen 
kan gynnsamma dragspänningar inte utnyttjas och svagheter i bergmassan har mindre betydelse 
beroende på att spänningarna är lokala och inspänningen ogynnsam. 
 
6.1.3 INVERKAN AV BERGEGENSKAPER 
 

Bergets hårdhet och seghet inverkar på borrningen. Bergets hårdhet påverkar inträngningen, i 
synnerhet om den last som finns tillgänglig är begränsad, t.ex. vid roterande krossande borrning 
eller kärnborrning, vilket kan påverka borrsjukningen negativt. Bergets seghet påverkar 
kraterbildningen, varvid segt berg minskar borrsjunkningen. Seghet hos berget minskar även 
längd och omfattning på sidosprickor och djupsprickor. För hammarborrning, där den 
inträngande kraften i de flesta fall är tillräcklig, är hårt och sprött berg inte negativt för 
borrsjukningen, medan däremot hårt och segt berg minskar borrningshastigheten. 
 

För grova hål och vid fullborrning kan en bergmassa med hög sprickdensitet vinkelrätt mot 
sprickriktningen ha positiv inverkan på borrsjunkningen. 
 

Fastborrning kan uppkomma i berg med zoner av uppsprucket, trasigt och mjukt berg. 
 
6.1.4 BORRHÅLSAVVIKELSE 
 

Borrhålsavvikelse beror i första hand på hög matningskraft under borrningen. Avvikelsens 
riktning är avhängig av anisotropi, foliation och sprickor i berget. Två grundläggande 
avvikelsemekanismer som beror på berget kan urskiljas. 
 

I första fallet samverkar djupsprickor från stiftinträngning framför borrkronan med 
bergsprickan, se figur 6.2. Borrkronan träffar först det opåverkade berget bakom sprickan på 
bergsidan, uttryckt med en slalomterm. Berget mellan borrhålet och sprickan är lätt att krossa 
medan ”bergsidan” ger motstånd. Under några slag uppstår därför ett böjande moment som 
strävar att successivt rikta borrkronan mot sprickplanet.  
 

Om borrhålets riktning ligger nära sprickans riktning riskerar kronan att ”halka” efter 
sprickplanet och börja följa detta. Då avviker hålet i samma riktning som naturliga sprickor. I fall 
bergmassan innehåller sprickor i olika riktningar uppkommer ingen systematisk avvikelse. Trots 
det kan stora avvikelser uppträda, särskilt om enstaka sprickor är öppna eller innehåller  
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mjuk sprickutfyllnad så att stora avvikelser från passage av enstaka sprickor kan uppkomma. 
Vad som har sagts ovan gäller troligtvis även i folierat eller anisotropt berg, om än i mindre grad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6.2 Sprickor i berget bidrar till att hålet stävar efter att successivt rikta sig vinkelrätt 

mot sprickplanen 
 
 
 
6.2 SPRÄNGNING 
 
6.2.1 AVVERKNINGSMEKANISMER VID BERGSPRÄNGNING 
 

Sprängämnets detonation i borrhålet ger upphov till en mycket kraftig tryckökning. Det höga 
trycket innebär att berget närmast hålet krossas och att radiella sprickor runt hålet bildas, se 
figur 6.3. 

SPRICKA 

OMRÅDE SOM LÄTT KROSSAS OCH 
GER LÄGRE BORRNINGSMOTSTÅND 

BÖJANDE MOMENT

BORRKRONA

BORRHÅL 

NY RIKTNING PÅ 
BORRHÅLET 

TRYCKVÅG 

DRAGVÅG 
RADIELLA SPRICKOR 

KROSSAD ZON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.3 Mekanismer vid sprängning  
 

Det höga trycket skapar en tryckvåg som breder ut sig i alla riktningar runt hålet. Då denna våg 
träffar en bergyta (öppning eller pallkant) studsar vågen tillbaka, nu som en dragvåg. Tryckvågen 
kan ge upphov till viss sprickbildning, men dragvågen har större betydelse för fragmenteringen 
av berget. Detonationen skapar även gas med högt tryck som tränger in i bildade sprickor och 
bidrar till att dessa propagerar och att berget sönderdelas ytterligare. Gasen står för huvuddelen 
av arbetet som utförs för att förflytta det fragmenterade berget och bilda en berghög. 
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6.2.2 SPRÄNGNINGENS PROCESSEGENSKAPER 
 

Vid sprängning är arbetande laster höga. Den typ av spänningar som uppkommer och deras 
riktningar är gynnsamma och lasterna i hela volymen som angrips av varje hål är förhållandevis 
homogent fördelade. Inspända förhållanden förekommer endast för ett fåtal hål i salvan och i 
botten på borrhål, beroende på salvans design. 
 
6.2.3 INVERKAN AV BERGEGENSKAPER 
 
TRYCKSTEGRING OCH KROSSNING NÄRA HÅLET 
 

Krossningen närmast hålet sker förmodligen genom en kombination av tryck- och skjuvkrafter. 
Storleken på krosszonen beror på bergets tryckhållfasthet och styvhet eller elasticitetsmodul. Om 
berget är starkt och styvt kommer zonen att bli liten. Ifall berget är svagt och eftergivligt, t.ex. 
beroende på hög porositet, kommer zonen att bli större. 
 
UTBREDNING AV TRYCK- OCH DRAGVÅGOR 
 

Under inverkan av tryck- och dragvågor har bergets tryckhållfasthet och draghållfasthet eller 
seghet betydelse. Beroende på tryckvågens amplitud uppstår troligen begynnande skador. 
Dragvågen har dock mycket större inverkan och därmed har bergegenskaperna draghållfasthet 
eller seghet, vilka är starkt relaterade, stor betydelse. Draghållfastheten i berg utgör endast cirka 
10 % av tryckhållfastheten. Bergets innehåll av svagheter där sprickor kan initieras har också 
betydelse. Om dessa är många och av samma storlek gynnas fragmenteringen.  
 

Bergmassans innehåll av naturliga sprickor har mycket stor inverkan på sprängningen. 
Tryckvågor som träffar sprickor kommer att reflektera en del av sin energi, vilken till följd därav 
kan gå förlorad. Den våg som fortsätter förbi sprickan har mist något av sin energi och riskerar 
att bli mindre effektiv då den reflekteras som dragvåg. Om sprickorna är öppna eller om de är 
fyllda med dämpande material kommer effekten att förstärkas. 
 

Beträffande inverkan av sprickor och svagheter i bergmassan kan man i sammanfattning säga 
att många svagheter som klarar av att transportera tryckvågen bidrar till en kraftigt förbättrad 
fragmentering, medan tydliga, öppna, få sprickor inverkar negativt på fragmenteringen. 
 
GASUTVECKLING 
 

Gas med högt tryck bidrar till spricktillväxt. Bergets seghet motverkar detta fenomen. Öppna 
sprickor kan bidra till att gastrycket minskar, vilket kan inverka menligt på kastet. 
 
 
 
6.3 KROSSNING 
 
6.3.1 MEKANISMER VID KROSSNING 
 

Som tidigare har nämnts kan man vid krossning urskilja två situationer nämligen krossning av 
enskilda stycken och interpartikulär krossning. 
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Vid enpartikelkrossning, se figur 6.4a, uppstår först lokal krossning vid kontaktpunkterna 
mellan bergstycke och plattor. Därefter bildas dragspänningar inne i bergstycket. 
Dragspänningarna är riktade parallellt med tryckriktningen, d.v.s. vinkelrätt mot krossplattorna. 
Spänningarna är högst i mitten på bergstycket. Därifrån initieras en spricka som propagerar mot 
krossplattorna. Beroende på bergstyckets form och anliggning mot plattor eller mantlar varierar 
spänningsbild och därmed också de spricksystem som verkar.  
 

Vid interpartikulär krossning, se figur 6.4b, är varje korn i kontakt med flera stycken eller med 
finkrossat berg. Följaktligen uppstår varierande spänningsfält som ger upphov till olika 
spricksystem. Små stycken i partikelmassan har lättare att gå söder, eftersom de har lägre 
hållfasthet. Av den orsaken att krossningen är deformationsstyrd och utnyttjar stora 
deformationer, kommer krossrörelsen att fortgå och överflytta krafterna till de större kornen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) b) 
 
Figur 6.4 Sönderdelning med a) enpartikelkrossning och b) interpartikulär krossning 
 
6.3.2 KROSSNINGENS PROCESSEGENSKAPER 
 

När berg krossas är krafterna höga och gynnsamt riktade för uppkomsten av dragspänningar 
och brott. Käft- och konkrossar har förmågan att selektera storleken på bitar som krossas så att 
effektiv fragmentering uppnås. Belastningshastigheten är låg. Vid interpartikulär krossning 
uppstår inspända förhållanden som påverkar krossningen på ett positivt sätt utan att begränsa 
krossens kapacitet. 
 
6.3.3 INVERKAN AV BERGEGENSKAPER 
 

Vid krossning sker fragmentering genom sprickinitiering och sprickutbredning i första hand av 
dragspänningar. Bergets seghet är därmed avgörande. När berget är segt uppstår färre sprickor. 
Vid interpartikulär krossning kan enskilda stycken behöva passera flera zoner innan de 
fragmenteras, varvid krossens kapacitet påverkas på ett avgörande sätt. 
 

Bergets seghet och innehåll av naturliga svagheter påverkar den kornstorleksfördelning som 
uppstår. Om berget är sprött och innehåller många svagheter uppstår större finandel. 
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6.4 MALNING 
 
6.4.1 NEDDELNINGSMEKANISMER VID MALNING 
 

Vi har tidigare beskrivit funktionen hos en kvarn och viktiga parametrar som påverkar berget. 
Nedan framställs de mest troliga mekanismerna vid bergsönderdelning under malning i kvarnar. 
 
 a) KROSSNING 
 
 
 
 
 
 
 b) CHIPPNING 
 
 
 
 
 
 

 c) NÖTNING 
 
 
 
Figur 6.5 Olika mekanismer för vid fragmentering under malning, fritt efter Hahne, 2002 från 

Herbst och Sastry, 2001 samt Teo et al. 1990 
 

Av figuren framgår det att två huvudsakliga mekanismer kan identifieras nämligen krossning 
och nötning. Chippning, då mindre bitar slås lös från större stycken, kan betraktas som en variant 
av krossning.  
 
6.4.2 MALNINGENS PROCESSEGENSKAPER 
 

Krafterna och deras riktningar under malning som bidrar till krossning och nötning är låga till 
medelhöga och de begränsas av kvarnens dimensioner samt malkropparnas storlek. 
Arrangemang i utmatningen för att separera vissa fraktioner för särskild behandling ökar 
möjligheterna att effektivisera malningen. Belastningshastigheterna är låga. 
 
6.4.3 INVERKAN AV BERGEGENSKAPER 
 

Fragmentering genom krossning och chippning innebär att dragsprickor propagerar genom 
bergstycken. Bergets seghet är därför avgörande för sprickornas villighet att initiera och utbreda 
sig.  
 

Avverkning genom nötning regleras främst genom bergets hårdhet. Hårt berg innebär 
svårigheter att neddela berget inom det fina området i kornstorleksfördelningskurvan. 
 

Bergets innehåll av svagheter i korngränser och mikrosprickor inverkar även på malningen. 
Emellertid måste svagheterna vara så uttalade att de får betydelse under de relativt låga  
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spänningstillstånd som råder i bergstycken och korn i kvarnen. Svagheter som ger sig till känna 
och har inverkan vid sprängning och krossning kan ha mindre betydelse för malning.  
 

Stora variationer i omfattning och nivå på svagheter i olika dimensioner kan få avgörande 
inflytande över kvarnens funktion. Vissa partikelstorlekar kan ansamlas i kvarnen och påverka 
dess kapacitet.  
 

Variationer i bergegenskaper beroende på känslighet för belastningshastighet, omgivande 
tryck, inspänning och temperatur förekommer endast i ringa grad eller inte alls under malning. 
 
 
 
6.5 SLITAGE 
 
6.5.1 SKADOR OCH BROTT 
 

Makroskopiska skador och strukturella brott kan bero på många olika orsaker. Design av 
konstruktionsdetaljer och val av material har en avgörande betydelse, varvid de måste anpassas 
till processen i fråga.  
 

I figur 6.6 visas inverkan av bergets hårdhet på orsaker till byte av verktyg (drag tool) vid 
fräsande avverkning som en funktion av bergets hårdhet. Vid ökande hårdhet minskar byte på 
grund av nötning och ökar på grund av skador. Om bergets hårdhet varierar, t.ex. beroende på 
skikt av mjuka och hårda bergarter eller intrusioner av hårt berg, ökar denna effekt. 
 

 

VERKTYGSBYTEN 

ÖKANDE HÅRDHET PÅ BERGET 
 
Figur 6.6 Diagram som visar andel verktygsbyten i procent på grund av nötning respektive 

brott som funktion av bergets hårdhet (Heiniö, 1999) 
 

Figur 6.6 är principiellt intressant därför att den på ett tydligt sätt exemplifierar skillnaden 
mellan makroskopiska brott och nötning. Slitage på grund av makroskopiska skador måste 
avhjälpas innan problem med nötning behandlas. 
 

Vid borrning kan stora lokala variationer av bergets hårdhet i kontakten med borrkronan 
orsaka kraftiga vibrationer och mekaniska spänningar i borrstål och borrkronor. Sprickor kan ge 
upphov till starka böjningar och fastborrning.  
 

Vid krossning kan material med oförutsedd hög hållfasthet och stora skut ge upphov till 
chockbelastningar. 
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6.5.2 NÖTNING 
 

För de processer som behandlas i denna skrift, d.v.s. borrning, (sprängning), krossning och 
malning, finns en rad olika metoder för provning av slitageegenskaper. Etablerade 
provningsmetoder bör om möjligt användas som underlag för bedömning av vilket slitage som 
kan uppkomma på utrustning. 
 

Bergets hårdhet är den absolut viktigaste egenskapen som orsakar nötning. Hårda mineral 
sticker ut från bergytan och skrapar loss material eller tränger in i slitytan och ger upphov till 
små kraterbildningar med vidhängande avverkning av små flagor. Genom att bedöma innehållet 
av hårda mineral i bergarten kan man få en uppfattning om förväntat slitage. I bilaga C visas 
uppgifter på Vickers hårdhet för vanliga mineral. 
 

Ett sätt att bestämma hårdhet hos en bergart är att beräkna dess relativa hårdhet. Man viktar 
helt enkelt hårdheter hos de mineral som ingår genom att använda procentandelen av alla 
ingående mineral. Relativa hårdheten, VHNR (Vickers Hardness Number Rock), blir då 
 
VHNR = Σ (VHNj x % mineralj)/100 (kgf/mm²) (6.1) 
 
där 
j = mineral 1, 2, …j i bergarten 
VHNj = Vickers hårdhet för mineral j i bergarten  (kgf/mm²) 
% mineralj = volymprocent av mineral j i bergarten (%) 
 

Andra bergegenskaper har också betydelse för nötningen som berget orsakar. De viktigaste av 
dessa är kornstorlek, seghet och kornbindning. Större hårda korn i bergarten kommer att sticka ut 
mer från den bergyta som ger upphov till nötning och därigenom nöta mer än motsvarande berg 
med små korn. Om berget innehåller mineral som gör att berget också är segt kommer 
utstickande slitande korn att sitta kvar längre tid och därigenom orsaka större nötning. God 
kornbindning, t.ex. genom små korn, ger samma effekt. Hög seghet kan inbära att andelen hårda 
mineral kan vara lägre med bibehållen hög nötande förmåga. De sega mineralen eller 
kornbindningen fungerar då som en matris, vilken binder hårda korn och ger berget slitande 
egenskaper även om andelen hårda mineral inte är så hög.  
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7 SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
7.1 BORRNING 
 

Bergets hårdhet inverkar på borrningen, särskilt med metoder där matningskraften kan vara 
begränsande. Bergets seghet inverkar negativt på borrningshastigheten. Borrhålsavvikelse 
uppkommer genom en kombination av utrustning, borrningsförfarande och sprickor i berget. 
 
 
 
7.2 SPRÄNGNING 
 

Inverkande bergegenskaper på storleken av den krosszon som bildas närmast hålet är 
tryckhållfasthet och elasticitetsmodul. Under vågutbredning inverkar bergets seghet i hög grad. 
Bergmassans innehåll av naturliga sprickor påverkar sönderdelningen. Svagheter som kan 
transportera tryckvågen, men bidrar till fragmenteringen av dragvågen, inverkar positivt på 
fragmenteringsresultatet, medan distinkta öppna sprickor har negativ effekt. 
 
 
 
7.3 KROSSNING 
 

Bergets seghet har avgörande betydelse för kapaciteten vid krossning. Bergets seghet och 
innehåll av svagheter påverkar kornstorleksfördelningen. 
 
 
 
7.4 MALNING 
 
Segt berg påverkar kvarnens kapacitet, energibehov och kornkurva, i synnerhet på den grova 

sidan i kornstorleksfördelningskurvan. Även hårdhet inverkar på kapacitet, energibehov och 
kornstorleksfördelning, särskilt inom området för fint material. Svagheter i berget kan ha effekt 
på malningen, beroende på i vilken grad dessa svagheter minskar hållfastheterna seghet och 
hårdhet. Svagheter kan ge upphov till ansamling inom vissa kornstorleksområden. 
 
 
 
7.5 SLITAGE 
 

Beroende på slitmaterial inverkar berget på olika sätt. I de flesta situationer har dock bergets 
innehåll av hårda mineral stor inverkan på nötningen. Kornstorlek, seghet och kornbindning 
påverkar också slitaget. Stora, hårda korn i en seg matris med god kornbindning ökar nötningen. 
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BILAGA A 
 
 
 
 
DENSITET OCH ELASTISKA EGENSKAPER FÖR NÅGRA MINERAL OCH BERGARTER 
 
Tabell A.1 Densitet och elastiska egenskaper för några mineral samt stål, koppar och gummi 

för jämförelse 
 

MINERAL DENSITET 
(g/cm3) 

ELASTICITETSMODUL 
(GPa) 

TVÄRKONTRAKTIONSTAL 

DIAMANT  3,5     

KORUND  3,9-4,1     

TOPAS  3,5-3,6     

KVARTS  2,6  85  0,085 

DIOPSID (PYROXEN)  3,3  150  0,24-0,26 

HORNBLÄNDE (AMFIBOL)  3,0-3,4  120  0,25-0,29 

ORTOKLAS (KALIFÄLTSPAT)  2,6-2,8  77-90  0,28 

PLAGIOKLAS (FÄLTSPAT)  2,6-2,8  63-75  0,27-0,29 

APATIT  3,2     

FLUSSPAT  3,1-3,2     

DOLOMIT  2,8-2,9     

KALCIT  2,6-2,8  85   

BIOTIT (GLIMMER)  2,7-3,3  70-80  0,25-0,28 

GIPS  2,2-2,4     

TALK  2,7-2,8     

STÅL, CA    200  0,29 

KOPPAR, CA    120  0,37 

GUMMI, CA    0,05  0,46 
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Tabell A.2 Densitet och elastiska egenskaper för några bergarter 
 

BERGART DENSITET 
(g/cm3) 

ELASTICITETSMODUL 
(GPa) 

TVÄRKONTRAKTIONSTAL 

MAGMATISKA BERGARTER    
GABBRO  2,9    

DIORIT  2,8     

GRANIT  2,7  50-80  0,19-0,24 

SEDIMENTÄRA BERGARTER    
SANDSTEN  2,0-2,7  50-70  0,1 

LERSKIFFER  2,7-2,75     

KALKSTEN  1,7-2,6  20-80  0,21-0,32 

METAMORFA BERGARTER    
GNEJS  2,65-3,0 

 (2,7) 
    

AMFIBOLIT    100  0,26 

KVARTSIT  2,6-2,65  50-80  0,12-0,13 

MARMOR (OCH TÄT KALKSTEN)  2,65-2,85  70-90  0,26-0,31 
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BILAGA B 
 
 
 
 
ENAXLIG TRYCKHÅLLFASTHET FÖR NÅGRA BERGARTER 
 
Tabell B.1 Enaxlig tryckhållfasthet för några bergarter 
 

BERGART ENAXLIG TRYCKHÅLLFASTHET
TYPISKT VÄRDE (MPa) 

ENAXLIG TRYCKHÅLLFASTHET
OMRÅDE (MPa) 

MAGMATISKA BERGARTER   
GABBRO  250  200-350 

DIORIT  240  170-300 

GRANIT  220  120-300 

SEDIMENTÄRA BERGARTER   
SANDSTEN  80  30-180 

KALKSTEN  100  20-150 

METAMORFA BERGARTER   
GNEJS  250  160-280 

AMFIBOLIT  200   

KVARTSIT  300  220-450 

MARMOR (OCH TÄT KALKSTEN)  100  80-180 
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BILAGA C 
 
 
 
 
HÅRDHET FÖR NÅGRA MINERAL OCH BERGARTER 
 
Tabell C.1 Hårdhet för några mineral samt järn och hårdmetall för jämförelse 
 

MINERAL MOHS HÅRDHET VICKERS HÅRDHET 

DIAMANT  10  4500-7000 

KORUND  9  2300 

TOPAS  8   

KVARTS  7  1060 

DIOPSID (PYROXEN)  6-7  800 

PLAGIOKLAS (FÄLTSPAT)  6-6,5  800 

ORTOKLAS (FÄLTSPAT)  6  730 

AUGIT (PYROXEN)  6  640 

APATIT  5  550 

FLUSSPAT  4   

DOLOMIT  3,5-4   

KALCIT  3  125 

BIOTIT (GLIMMER)  2,5-3  110 

GIPS  2  50 

TALK  1  20 

GJUTJÄRN OCH STÅL    200-750 

HÅRDMETALL    800-1700 
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Tabell C.2 Ungefärligt hårdhetsnummer för några bergarter 
 

BERGART VICKERS HÅRDHETSNUMMER 

MAGMATISKA BERGARTER  
GABBRO  525-775 

DIORIT  525-825 

GRANIT  725-925 

SEDIMENTÄRA BERGARTER  
SANDSTEN  550-1060 

LERSKIFFER  200-750 

KALKSTEN  125-350 

METAMORFA BERGARTER  
GNEJS  650-950 

AMFIBOLIT  500-750 

GLIMMERSKIFFER  500-750 

KVARTSIT  900-1060 

MARMOR  125-250 
 

C2 



 

 
 

 


	Framsida DRII.pdf
	MinBaS projekt nr 1,12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
	 
	 
	Delrapport II 
	 
	 
	 
	Per-Arne Lindqvist 
	Eva Johansson 
	Luleå tekniska universitet 
	Stockholm maj 2005 




	Delrapport II Bergets egenskaper slutversion.pdf

