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Sammanfattning 
Denna redovisning utgör slutrapport av MinBaS projekt 1,22 Optimal fragmentering i 
krosstäkter som pågått år 2004-2005. Fältarbetet utfördes i Swerock AB:s Vändletäkt utanför 
Västerås där man bryter granit.  
 
Arbetet utgör en fortsättning på en state-of the art studie som genomförts inom MinFo projekt 
nr P2000-10, Delprojekt 1.1 Sprängningens inverkan på styckefallet. Projektet ingick i 
MinFos program Energieffektiv framställning av industrimineralprodukter genom process-
utveckling. Industrin och Energimyndigheten har finansierat programmet som pågick 2002-
2004, och de har även till delar stött arbetet inom här redovisade MinBaS-projekt nr 1,22.  
 
Målsättningen med detta projekt är att ta fram en beskrivning av hur sprängningsresultatet 
i en bergtäkt kan påverkas så att önskat styckefall erhålles till förkrossen. 
 
Projektet ger också helt eller delvis svar på frågor som 
▪ Ser den verkliga sprängda styckefallsfördelningen i Vändle ut som kurva 63 plus mer fint? 
▪ Kan man ur salvans finfraktioner uppskatta grovfraktionernas massor och tvärtom? 
▪ Ökar andelen finmaterial från primärkrossen mycket utöver vad sprängningen ger? 
▪ Hur stor del av bärlagerfraktionen bidrar sprängning och primärkrossning med vardera? 
▪ Hur bra är den digitala bildanalysen för bestämningen av styckefallet i en sprängsalva? 
▪ Hur skall man i svenska bergarter spränga så att fördelningen blir den önskvärda? 
 
Fältarbetet har följt sprängningen av två produktionssalvor om ca 25-30000 ton var. Ena 
halvan i vardera salvan har haft något högre specifik laddning än normalt (0,5 kg/m3) och den 
andra halvan något lägre, vilket åstadkoms genom att minska respektive öka borrhåls-
mönstret (normalt 3·4 m). Fältarbetena pågick från maj till november 2004.  
 
Typiska övriga data för salvorna är 11-13 m pallhöjd, 4 rader med hål borrade med Ø 89 mm 
krona, 10º lutning, laddning med Titan 6075 AN-blandat emulsionssprängämne och V-
upptändning med Nonel Unidet, 42 ms fördröjning i rad och 42 eller 67 ms mellan raderna. 
 
Uppföljningen av salvorna inbegrep inmätning av pallfront och borrade hål, mätning av 
laddad mängd och förladdning i varje hål, mätning av detonationshastighet för funktions-
kontroll av salvorna liksom filmning av dem.  
 
Prover togs ur de fyra salvhalvorna i form av stora provhögar om 300-700 ton. Ca 100 ton ur 
varje hög harpades (250 och 150 mm) och siktades (100 och 40 mm). Fraktionerna lastades på 
bil och vägdes på krossens fordonsvåg. De återfördes varpå högarna krossades. Krossnings-
energin mättes av CTH. Primärkrossens flöde vägdes med bandvåg. Bärlagerfraktionerna 
lastades på bil och vägdes på fordonsvågen. Prover har tagits för labbsiktning, malningstester 
(utförda av Minpro AB) och krossningstester, single particle breakage (SPB) och inter particle 
breakage (IPB)-prov (utförda av CTH).   
 
Resultaten visar att andelen bärlager i de krossade massorna, 28 %, är rätt precis dubbelt så 
stor som andelen -40 mm i sprängsalvan, 14 %. Sprängningen och krossningen bidrar alltså i 
genomsnitt med lika mycket material i den producerade bärlagerfraktionen. 
 
Siktproven från fraktionerna 0-40 mm och 0-100 mm av det sprängda materialet uppvisar 
tämligen god reproducerbarhet och visar sig följa den nyupptäckta Swebrec-fördelningen 
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väldigt väl. Skillnaden mellan provhögarna är tämligen liten. Siktproven från bärlager-
fraktionen från primärkrossen följer också Swebrec-fördelningen väl men proven på det 
sprängda materialet innehåller något mer finmaterial. 
 
Swebrec-fördelningen ger siktkurvan, andelen material i % som passerar maskvidden x, som  
 
 P(x) = 100/{1+[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]b } när 0 < x ≤  xmax. 
 
Här är x50 medelstyckefallet, xmax största stenstorlek och b en krökningsparameter hos 
siktkurvan. 
 
Även siktkurvorna från SPB- och IPB-krossningsproven följer Swebrec-funktionen väl. 
 
De kumulativa siktkurvorna för provhögarna kan konstrueras med utgångspunkt från 
Swebrec-fördelningen:  
▪ Siktvärdena för 40 och 100 mm är fasta punkter på en relativt linjär del av kurvan. 
▪ Extrapolering till finare material ges av laboratoriesiktproven och har kontinuerlig lutning. 
▪ Grovfraktionerna ges av att gallerdistanserna korrigeras med flisighetsfaktorn 1,10. Värdet 

bestäms genom kurvanpassning. 
▪ Skuten ingår inte i provhögarna och har sannolikt liten inverkan vid omräkning till salvan. 
 
Det sprängda styckefallet i Vändle liknar mer bergmaterialkurva nr 62 än kurva nr 63. 
Egentligen är siktkurvorna i området +40 mm lite för branta för att man skall kunna säga att 
”det sprängda berget följer kurva 63 men med mera finmaterial”. 
 
Digitala bilder togs också av provhögarna i syfte att bestämma styckefallet mha. bildanalys. 
Programmet (Split-Desktop®) har valt lämpligaste inställningar själv för beräkning av 
korngränser, vilka sedan retuscherats manuellt. En finandelsfaktor på 50 % har använts. 
 
Styckefallskurvorna från bildanalysen har en annan form än de konstruerade siktkurvorna. 
De har ett flackare förlopp i grovområdet och ett brantare inom finområdet. Medelstycke-
fallsvärdena för salva 1 är rimligt lika, medan bildanalysvärdena för salva 2 är ca 25 % lägre. 
De sammanlagda omständigheterna talar för att siktkurvorna är mer tillförlitliga än kurvorna 
från bildanalysen. Då bildanalysen gör ett relativt dåligt jobb på provhögarna, där jämförande 
siktning gjorts, så har bilderna från salvan, där referensvärden saknas, inte utvärderats. 
 
Split användes också för att räkna skuten i skuthögarna samt för att bestämma skutens stor-
lek. Detta fungerande inte invändningsfritt i våra försök men metoden kan efter förbättringar 
bli praktiskt användbar. Skutandelen i salvorna bedömdes vara 1-2 %. 
 
Siktkurvorna för delarna av salva 1 jämförs med en Kuz-Ram-modell för styckefallsprognoser 
utvidgad med Swebrec-funktionen. Modellens uttryck för bergfaktorn A kan användas med en 
korrektionsfaktor på 0,82 och ger då rätt medelstyckefall x50. Enligt den ursprungliga 
klassifikationen innebär A-värdet 4 för Vändle relativt lättsprängt berg. 
 
Empiriska data för siktkurvans lutning vid x50 och dess egenskaper i finområdet gör det 
möjligt att konstruera en skara med styckefallskurvor, kallade designkurvor, för olika specifik 
laddningen inom området q = 0,3 - 0,8 kg/m3. De förutsätter i princip att variationen i q 
åstadkoms med ändringar i försättning och hålavstånd. Andra sätt att ändra den specifika 
laddningen finns, som att ändra håldiametern, avladdningslängden och pallhöjden men de 
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täcks inte säkert av försöksunderlaget. Deras likvärdighet skulle behöva styrkas genom fler 
försök. 
 
Däremot täcks sannolikt ändringar i sprängämne och vissa ändringar i bergmassans egen-
skaper in, där bergmassans sprickighet pekas ut som den förmodligen viktigaste. Då kan 
designkurvorna antingen räknas om eller användas med ekvivalenta laddningskoncentrationer. 
Fler försök i andra täkter är önskvärda.  
 
Sprängningen i Vändle med ca 0,5 kg/m3 åstadkommer ca 15 % bärlagermaterial i salvan. 
Primärkrossen ger ett lika stort bidrag. Enligt designkurvorna kan ändringar av den specifika 
laddningen inom intervallet 0,3-0,8 kg/m3 ge mellan 10-20 % bärlagermaterial i salvan.  
 
Designkurvorna gör det också möjligt att se på hur andra fraktioner förändras. Lagbunden-
heten hos styckefallet gör att kurvorna sannolikt kan användas som underlag när behov finns 
att ändra driften i Vändle. 
 
En följd av att Swebrec-fördelningen fungerar bra är att man ur på finandelen i en salva kan 
uppskatta grovfraktionernas massor och tvärtom, men prognoser av skut eller storsten kan 
innehålla större fel än prognoser av finare fraktioner.  
 
Styckefallsmodellen säger att det med givet medelstyckefall blir svårt att ändra förhållandet 
mellan fin- och grovmaterial i salvan med enkla metoder. I praktiken kan man t.ex. använda 
korta extrahål som slår sönder förladdningsdelen av salvan. Effekten av olika tändplaner finns 
inte med. 
 
En fragmenteringsmodell som generaliserar resultaten från Vändle till andra täkter är inte 
omdelbart möjlig. Därtill är kunskaperna om främst bergstrukturens inverkan för dåliga och 
nuvarande modeller för grova.  
 
Variationer i materialegenskaper till följd av sprängning med olika laddningskoncentration 
slår inte igenom vid mätningarna av krossbarhet, krossningseffekt och malbarhet men väl i 
mikrosprickinnehållet i främst kvarts i korn av 0,5-1,0 mm storlek. Spannet i specifik 
laddning eller antalet tagna prover kan t.ex. vara för litet. 
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krosseffekt, krossprov SPB, IPB, malbarhet. 
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Summary 
This is the final report of work carried out within MinBaS project no.1,22 Optimal 
fragmentation in quarries during 2004-2005. The field work was done at Swerock AB:s 
granite aggregate quarry in Vändle. 
 
The work is a continuation of a state-of-the-art study which was conducted within MinFo 
project No P2000-10, Sub-project The influence of blasting on fragmentation. The project 
belonged to MinFo´s program Energy efficient production of industrial minerals through 
process development. This program was financed by the industry and the Swedish Energy 
Agency during 2002-2004, and they have also partly supported the here reported work within 
MinBaS project no. 1,22.   
 
The goal of the project is to deliver a description of how the blasting in a quarry could be 
changed so that the desired feed into a primary crusher could be obtained. 
 
The project also, wholly or partly answers questions like: 
▪ Does the real blasted fragmentation at Vändle look like curve no. 63 plus more fines? 
▪ Could the blasting fines be estimated from the coarse fractions and vice versa? 
▪ Is the fines fraction of the primary crusher’s product much larger than the blasted value? 
▪ What are the respective contributions of blasting and crushing to the road base fraction? 
▪ How good is digital image analysis at determining the fragmentation of a blasting round? 
▪ How do you blast in different rock materials to obtain the desired fragmentation? 
 
The field work has monitored two production rounds of about 25-30 000 ton each. One half of 
each round has had a somewhat higher specific charge than normal (0,5 kg/m3) and the other 
half a somewhat lower one, obtained by shrinking and expanding the hole pattern (normally 
3·4 m). The field work took place from May to November. 
 
Typical blasting data for the rounds are 11-13 m bench height, 4 rows of holes drilled with Ø 
89 mm Retrac bits and 10º inclination, charging with Titan 6075 AN doped bulk emulsion 
and V-initiation with Nonel Unidet, 42 ms delay in row and 42 or 67 ms delay between rows. 
 
The monitoring of the rounds included surveying of bench face and holes, registering the 
amount charged in each hole, measuring VOD in selected holes for function control and video 
filming of the rounds. 
 
Bucket loads were taken from the muck-piles during loading and put in test piles of 300-700 
tons. About 100 ton from each pile was run over two grizzlies (250 and 150 mm) and then 
sieved (100 and 40 mm). This material was put back and all test pile material then run through 
the primary crusher. The crusher’s energy consumption was logged, the product masses 
weighed, a road base fraction (0-32 mm) diverted and weighed.  
 
Samples were taken from the sieved fractions for laboratory sieving, milling tests (made by 
Minpro AB) and crushing tests, single particle breakage (SPB) and inter particle breakage 
(IPB) tests (made by Chalmers Univ Techn). 
 
The results show that the road base fraction made up 28 % of the primary’s product, almost 
double the amount of -40 mm material in the test piles. Blasting and primary crushing thus 
contribute equal amounts of the road base material produced. 
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The sieving samples from the 0-40 mm and 0-100 mm fractions of the blasted rock are quite 
reproducible. They follow the new Swebrec distribution extremely well. The differences 
between the test piles are small. The sieving samples from the road base fraction of the 
crusher’s output follow the Swebrec-distribution well too, but the blasted rock contains 
somewhat more fines. 
 
The Swebrec distribution gives the sieving curve, i.e. the % of mass passing a mesh size x, as  
 
 P(x) = 100/{1+[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]b } when 0 < x ≤  xmax. 
 
Here x50 is the average or median fragment size, xmax the largest fragment size and b is an 
undulation parameter of the sieving curve. 
 
The size distributions from the SPB- and IPB-crushing tests also follow the Swebrec 
distribution well. 
 
The cumulative size distributions for the muck-piles (sieving curves) were constructed as 
follows, based on the Swebrec distribution: 
▪ The 40 and 100 mm values are fixed points on a relatively linear part of the curve. 
▪ The lab sieved curves provide extrapolation into the fines range with a smooth tangent.  
▪ The coarse fractions are given by the grizzly spacing, corrected by a flakiness factor of 

1,10, determined by a curve fitting procedure. 
▪ The test piles contain no oversize. This is judged to have little influence on a conversion 

to muck-pile conditions.  
 
The blasted fragmentation at Vändle looks more like rock material curve no. 62 than curve 
no. 63. The sieving curves are a bit too steep in the +40 mm range for us to state that “the 
blasted rock follows curve 63 but with more fine material”. 
 
Digital images of the test piles were analyzed to determine fragmentation. The program 
(Split-Desktop®) used auto-settings to determine the grain boundaries, which were then 
retouched manually. A fines factor of 50 % was used. 
 
The image analysis fragmentation curves have a different shape than the sieving curves. They 
are flatter in the coarse range and steeper in the fines range. The median fragment size or x50-
values are reasonably equal for round 1 test piles while the image analysis values are about 25 
% lower for round 2 test piles. Weighing the circumstances, the sieving curves are judged to 
be more reliable than the image analysis curves. As the image analysis did relatively poorly 
for the test piles, where comparative sieving was made, the images for the muck-piles, where 
reference values are lacking, were not analyzed. 
 
Split was also used for counting oversize and determining their sizes. This didn’t work very 
well in our tests but after improvements the method may become practical. The amount of 
oversize in the rounds was estimated to be 1-2 %. 
 
The sieving curves for the two parts of round 1 were compared to the Kuz-Ram model, 
extended with a Swebrec function. The rock factor expression may be used with a correction 
factor of 0,82 and then provides a correct x50 value. According to the original classification, 
the A-value 4 for Vändle rock means easily blasted rock. 
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Empirical data for the slope of fragmentation curves at x50 and their properties in the fines 
range are used to construct a series of curves, called design curves, for different values of the 
specific charge in the range q = 0,3 - 0,8 kg/m3. They require in principle that changes in the 
drilling pattern cause the changes in q. Other ways to change q, like changing the blast hole 
diameter, stemming length or bench height, are not covered by the tests conducted here. Their 
equivalence would have to be supported by further tests. 
Changes of explosive properties and some changes in rock properties are probably covered 
though. The jointing of the rock mass may be the most important. For such conditions the 
design curves may be recomputed or used as they stand with equivalent charge concen-
trations. More tests in other quarries are desirable. 
 
Blasting at Vändle with about 0,5 kg/m3 produces about 15 % of road base fraction in the 
muck-pile. The primary crusher contributes as much. According to the design curves changes 
in the specific charge in the range 0,3 - 0,8 kg/m3 will cause the road base fraction to vary 
between 10-20 % of the muck-pile. 
 
The design curves also make it possible to predict how other fractions vary with specific 
charge. The regularity of the curves may make them useful as one basis for decisions when 
the need arises to change the blasting conditions at Vändle. 
 
One consequence of the good descriptive properties of the Swebrec function is that one may 
predict the fines contents of a round from the coarse fractions and vice versa. Oversize 
predictions will probably contain larger errors than fines predictions though. 
 
The extended fragmentation model says that it is difficult to change the ratio of fines to coarse 
material in a round by simple means when given the median fragment size. In practice one 
may use e.g. short stab holes to break up the stemming region. The effect of blast hole delay is 
not covered by the model either. 
 
A fragmentation model that generalizes the results from Vändle to other quarries is not 
immediately possible. For this, the influence of rock mass structure is too rudimentary and the 
model too coarse. 
 
Variations in material properties caused by blasting with different specific charge values 
were not detected in the measurements of crushability, crusher energy consumption or 
grindability. The span in specific charge or the number of samples taken may have been too 
small. The micro crack content of primarily quartz in grains (investigated size 0,5-1,0 mm) 
did however increase for the harder blasted rock. 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
Rock blasting, quarry, Vändle, granite, Titan emulsion, specific charge, fragmentation, model, 
design curves, sieving, image analysis, Swebrec distribution, fines, over-size, jaw crusher, 
crusher effect, crushing tests SPB, IPB, grindability. 
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1 Bakgrund 
Denna redovisning utgör slutrapport av MinBaS projekt 1,22 Optimal fragmentering i 
krosstäkter som pågått år 2004-2005. Arbetet består både av en fältdel och en analysdel. 
Fältarbetet utfördes i Swerock AB:s Vändletäkt utanför Västerås. Vändletäkten producerar ca 
500 000 ton krossade bergmaterialprodukter per år, dels ballast till asfaltverk i täkten och till 
betong, dels material till bär- och förstärkningslager i vägar m.m. Täkten producerar nästan 
allt bärlagermaterial (0-32 mm) genom en direkt avsiktning av fraktionen direkt efter 
förkrossen, vilket är ekonomiskt fördelaktigt. Förutsättningen för att man skall lyckas är dels 
att det sprängda berget klarar de måttliga kvalitetskraven, dels att styckefallsfördelningen för 
det sprängda berget ligger någorlunda rätt. 
 
Arbetet utgör en fortsättning på en state-of-the-art studie som genomförts av SveBeFo 
(Ouchterlony 2004) med syfte att presentera samlad kunskap om sprängningens inverkan på 
styckefallet och egenskaperna hos det lossprängda materialet. Arbetet gjordes inom MinFo 
projekt nr P2000-10, Delprojekt 1.1 Sprängningens inverkan på styckefallet och ingick i 
MinFos program Energieffektiv framställning av industrimineralprodukter genom process-
utveckling. Industrin och Energimyndigheten har finansierat programmet som pågick 2002-
2004, och de har även till delar stött arbetet inom här redovisade MinBaS-projekt nr 1,22.  
 
Målsättningen med projektet är att ta fram en beskrivning av hur sprängningsresultatet i 
en bergtäkt kan påverkas så att önskat styckefall erhålles in till förkrossen. 
 
Från täkten anger man att den önskade storleksfördelningen på det sprängda berg som matas 
in i förkrossen är som bergmaterialkurva nr 63 (Sandvik 1994) men med något mera 
finmaterial i stämmer i Vändletäkten? Frågan motiveras av att man inte siktat några spräng-
salvor i Vändle. Nästa fråga är om och hur man i de vanligaste svenska bergarterna kan 
spränga så att fördelningen blir den önskvärda. 
 
En relativt vanlig uppfattning är att i en sprängsalva så är fraktionerna 0-100 mm och skut-
andelen viktiga medan mellanfraktionerna är relativt ointressanta eftersom de till stor del 
krossas ner. Skuthanteringen drar extra kostnader och i Vändle maximeras andelen till 4 % av 
salvans volym. Med skut menas alla stenar större än ca 0,8 m i sida. 
 
Nya rön om styckefallsfördelningen hos sprängt berg (Ouchterlony 2003, 2005b) visar att 
fördelningskurvans delar hänger ihop. Ur finfraktionernas utseende kan man ofta bestämma 
grovfraktionernas utseende och tvärt om. Gäller detta också för Vändletäkten? I så fall finns 
också möjlighet att förutsäga effekten av förändringar av styckefallet, samt att ställa upp en 
fragmenteringsmodell för sprängningarna. 
 
En annan relativt vanlig uppfattning är att primärkrossen, så länge den inte går fullmatad, 
inte ökar andelen finmaterial särskilt mycket utöver vad sprängningen gett. Stämmer detta i 
Vändle? Projektet gav möjlighet att undersöka även detta. 
 
Egenskaperna hos det sprängda berget består, i grova drag dels av styckenas storlek och form, 
dels av deras inre egenskaper, främst förekomsten av inre sprickor. Med sprängning kan man 
åstadkomma olika storleksfördelning hos det sprängda berget medan styckenas form bestäms 
av berget egenskaper och i någon mån av var i salvan styckena kommer ifrån. 
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Styckenas inre egenskaper avgör deras hållfasthet eller kvalitet, mätt genom slagtal, 
LosAngeles-värde och kross- och malbarhet med flera metoder. Det är känt att stycken som 
tas direkt ur en sprängsalva har lägre kvalitet än lika stora stycken som tas ut efter krossning 
och att kvaliteten normalt ökar med antalet steg i krossningen (Ouchterlony 2004). 
 
Däremot är det omtvistat om styckenas kvalitet försämras om berget sprängts hårdare 
(Ouchterlony 2004). Därför ingår i projektet malningstester som utförts av Minpro AB 
(Zander och Nordenfelt 2005) och krosstester som utförts av Chalmers Tekniska Högskola 
(Svedensten & Hulthén 2005a, b). Krosstesterna utfördes både som kompressionsprov på 
enstaka stycken och på bäddar av flera partiklar. 
 
Med hårdare sprängning menas normalt högre specifik laddning. Det kanske vanligaste sättet 
att åstadkomma detta i praktiken är genom att ändra hålsättningen.  I syfte att påverka 
produktionen minimalt kom fältarbetet att bestå av sprängning av två produktionssalvor där 
ena halvan haft högre specifik laddning än normalt och den andra halvan haft lägre. Prover för 
testerna togs ur de fyra salvhalvorna.  
 
Ur salvhögarna togs provhögar. Delar av provhögarna siktades och vägdes. Provhögarna 
fotograferades också för en utvärdering av styckefallet med en digital bildanalysmetod, Split-
Desktop (Kemeny et al. 1999). Projektet kom därmed även att ge svar på hur rättvisande den 
digitala bildanalysen är för bestämning av styckefallet i en sprängsalva. 
 
Det siktade materialet lades tillbaka i provhögarna varpå alla provhögarna kördes genom 
primärkrossen. Chalmers (Svedensten & Hulthén 2005b) gjorde effektmätningar på krossen 
under provets gång och hela flödet liksom den avsiktade bärlagerfraktionen vägdes. 
Härigenom fick vi svar på om laboratoriesiktkurvorna för sprängt och krossat material skiljer 
sig åt eller inte samt om krossningsarbetet påverkas av hur hårt sprängt ingående gods är. 
 
Projektet har utförts av följande personal 
▪ Finn Ouchterlony, Swebrec; planering och samordning av projektarbetet 
▪ Mats Olsson, Swebrec; planering och utförande av fältarbete samt sammanställning av 

fragmenteringsdata 
▪ Ulf Nyberg, Swebrec; utförande av fältarbete 
▪ Greg Potts och Hiroyuki Arai, Swebrec; fotografering och bildanalys för 

styckefallsbestämning 
▪ Ingvar Bergqvist, Dyno Nobel; inmätning av hål i salvorna, med Transtronic AB 
▪ Lars Granlund, Dyno Nobel; VOD-mätningar och sprängämnesregistrering 
▪ Lennart Gustavsson, Swerock; samordning av täktens insatser, lastning, vägning och 

siktning mm 
▪ Peter Andersson, Swerock; planering av täktens insatser 
▪ Ole och Fredrik Smeds, Hallstahammars Sprängtjänst; borrning och sprängning. 
Dessutom har Vändletäktens produktionspersonal och Dyno Nobels laddpersonal medverkat 
på ett mycket förtjänstfullt sätt. 
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2 Förutsättningar och uppläggning av fältförsöket 

2.1 Försöksplats 
Försöken utfördes i Swerock AB:s täkt i Vändle 15 km sydväst om Västerås. Täkten bryter en 
fin- till medelkornig, relativt massformig röd till gråröd granit. Graniten har analyserats vid 
flera tillfällen, senast 2004 (SP 2004). Mineralinnehållet är kvarts 35-37 %, kalifältspat 29-35 
%, plagioklas 25-30 % och biotit 3-5 %. I någon analys har 1 % av klorit och eller epidot 
förekommit. Kornfogningen anges som rak. 
 
Övriga typiska data för graniten Vändle är flisighet 1,33, sprödhet 46,8 samt slipvärden 
mellan 2,0-2,6. Densiteten anges till 2640 kg/m3.  
 
Prover togs ur försökssalvorna för en mineralogisk undersökning (Ekström 2005). Det 
mineralogiska innehållet stämmer väl med ovantstående med tillägget att plagioklasen i 
försöksområdet är sericitomvandlad. Då antalet flerfasiga mineral minskar i fraktionerna 0,2-
0,5 och 0,5-1,0 mm erhålls en ungefärlig uppfattning om kornstorleken. 
 
Huvudsprickriktningen i brottet stryker N-S med en liten dragning åt öster, se Figur 2.1. 
Berget anges lokalt vara vittrat ner till 5-8 m med sprickfyllnad av klorit och kalcit. 
Sprickigheten varierar mellan sprickrik och sprickfattig.  
 

 

Asfaltverk 

Kross

Salva 1

Salva 2
N 

V

 
Figur 2.1: Principskiss över Vändletäkten. 
 
 
Brytningen pågick vid projektstarten främst på den västra fronten och där planerades 
försökssalvorna först. På grund av kvalitetsförsämring av berget övergick brytningen till att 
ske på den norra fronten varför försöken kom att utföras där. 
 
Berget är täckt av ett par meter morän som banas av innan sprängningen. Bergytan på 
försöksplatsen är mycket ojämn, vilket ställer stora krav på borraren för att påhuggen skall 
hamna rätt. Pallhöjden är normalt 11-12 m. 
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Vid en kontroll innan försöken startade befanns såväl försättning som hålavstånd på ytan ligga 
inom någon dm från planerat värde. Däremot var hela hålmönstret förskjutet till följd av en 
ojämn brytningsfront. Ojämnheterna korrigeras ibland med extra hål i salvorna. 
 
Produktionsborrning och sprängning utförs av Hallstahammars Sprängtjänst AB. Borrningen  
görs med en Tamrock Ranger 700 borrvagn med Tamrock HL710 hydraulborrmaskin, 
Sandvik R51 borrsträng med Ø 89 mm Retrac-kronor. Salvorna omfattar 4-5 rader med 
borrmönstret 3·4 m. En normal salva omfattar ca 75-120 hål, 20-25 hål per rad och 25-40 000 
ton. Produktionen är ca 500 000 ton per år varav bärlagerfraktionen utgör omkring 20 %. 
 
Borrhålen lutar 5:1 och borras med ca 1,5 m underborrning. De laddas normalt med Titan 
6075, en s.k. varmgasad ”site mixed emulsion” eller SME med 25% tillsats av AN. 
Sprängämnet jäser 2-3 m i hålet inom loppet av ett par minuter. Mellan 1,5-2 m lämnas 
normalt oladdat och fylls med proppgrus. En specifik laddning av ca 0,5 kg/m3 eftersträvas. 
 
Upptändningen görs normalt med Nonel Unidet med 42 ms fördröjning mellan hålen i en rad 
och mellan rad 1och 2 samt 67 ms fördröjning mellan raderna 2, 3 och 4. Tändplanen är V-
formad, dvs. upptändningen sker mitt i salvan. Hålen åt ena sidan kan initialt fördröjas 25 ms 
för att undvika den vibrationssamverkan som sker när två laddningar detonerar samtidigt. 
 
Salvorna får innehålla maximalt 4 % skut. Resterande fraktion 0-800 mm matas in i en 
käftkross av rotationstyp, Svedala Arbrå R 120 med en spaltöppning om 150-160 mm. 
Därefter siktas en bärlagerfraktion av, i princip 0-32 mm. Den utgör ca 18-22 % av 
krossvolymen.  Figur 2.2 visar kross- och siktanläggningen i Vändle.  
 

  
 
Figur 2.2: Kross- och siktanläggningen i Vändle. Närmast kameran syns primärkrossens 

ficka och t.v. vid lastmaskinen en hög med avsiktad bärlagerfraktion. I bakgrunden 
syns NCCs asfaltverk som är det ena verket i täkten. 
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Bärlagerfraktionen skall falla inom gränskurvorna för siktning enligt VVMB 619-98 
(Vägverket, 1998). Dessa säger att andelen: 
▪ ultrafint mindre än 0,063 mm skall ligga inom 3-5 %  
▪ andelen < 1 mm skall ligga inom 10-25 % 
▪ andelen < 8 mm skall ligga inom 32-62 %. 
 
Normalt ligger den avsiktade bärlagerfraktionens styckefallsfördelning inom gränskurvorna 
om en siktduk med 35 mm maskvidd används. Ibland hamnar andelen fint och ultrafint 
material för högt eller för lågt. Det kompenseras genom att ändra maskvidden inom intervallet 
32-40 mm vid behov. 
 
Den ej avsiktade fraktionen 35-250 mm går till ett mellanlager som matar en konkross. Vid 
behov tas även material från konkrossen till bärlagerfraktionen. Verket innehåller sen två 
krosslinjer som normalt optimeras mot 8-11 mm asfaltballast.  

2.2 Uppläggning av fältförsöket 
Försöksplatsen valdes längst in i NV hörnet av stenbrottet eftersom brytningen skulle fortsätta 
norrut, se Figur 2.1 och 2.3. Projektvolymen bedömdes räcka till två försökssalvor. En salva 
sköts innan försökssalvorna genomfördes för att båda skulle ha likartade sprängskador i 
berget.  
 

 
 
Figur 2.3: Försökspallen, dvs. norra väggen av brottet med avrymt moränlager. 
 
 
Uppläggningen diskuterades fram med Swerock och Hallstahammars Sprängtjänst enligt 
följande principer 
▪ Maximal skillnad i styckefall i provsalvorna 
▪ Minimal inverkan på produktionen 
▪ Minimal inverkan av geologiska variationer. 
 
Styckefallet kan varieras genom ett antal borr-, ladd- och sprängtekniska parametrar. Den 
mest grundläggande är genom en variation av den specifika laddningen q (kg sprängämne per 
teoretisk fast m3 berg). q är också den centrala parametern i alla fragmenteringsmodeller 
(Ouchterlony 2004).  
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Det vanligaste sättet att ändra den specifika laddningen i en given produktionssituation torde 
vara att variera hålmönstret. Variation av borrhålsdiametern kräver ändringar av borrutrust-
ningen och förladdningslängden är normalt vald för att undvika stensprut, vilket begränsar 
möjligheterna att korta den. Laddningen i borrhålen hölls alltså oförändrad. 
 
I Vändle används normalt Ø 89 mm borrhål med borrmönstret (försättning·hålavstånd) B·S = 
3·4 m. Kraven på att salvorna skall gå ut och vara lättlastade men inte heller kasta sten på 
asfaltverken begränsade ändringarna i hålsättningen till som störst 3,2·4,25 m och som minst 
2,8·3,75 m. Detta motsvarar specifika laddningar q = 0,44 respektive 0,57 kg/m3 eller -12 till 
+14 % jämfört med normalvärdet 0,5 kg/m3.  
 
Diametern på en 89 mm borrkrona varierar normalt mellan 90 mm när den är ny och ca 82 
mm när den kasseras. Detta motsvarar minskad laddningskoncentration (kg sprängämne per m 
borrhål) på (82/90)2 ≈ 83 %, vilket är lika stort som de planerade ändringarna i specifik 
laddning.  
 
Livslängden för en borrkrona är i Vändle ca 500-600 m eller 40-50 hål och en salva omfattar 
normalt 75-120 hål, motsvarande 2-3 borrkronor. För att minimera variationerna i laddnings-
koncentrationen i salvorna till följd av diameterslitaget överenskoms att 5 nya kronor skulle 
användas i varje salva. 
 
En normal salva omfattar 4 rader och försökssalvorna hölls små, ca 80 hål, dvs. ca 20 hål per 
rad. Salvdjupet blir då ca 4·3 = 12 m och bredden 20·4 = 80 m. För att minimera inverkan av 
geologi placerades salvorna bakom varandra.  
 
I stället för att spränga en salva med hög laddningskoncentration och en med låg valde vi att 
utföra variationen inom varje salva. Då blir krossproduktionen jämnare eftersom medel-
styckefallet i salvan inte skiljer sig nämnvärt från en normalsalva. Salvorna delades in i två 
lika halvor med olika laddningskoncentration. Salvdelarna och motsvarande provhögar 
betecknas 1-L (låg specifik laddning) och 1-H (hög specifik laddning) samt 2-H och 2-L. 
 
Genom att skifta ordningen så att en salvdel med hög laddningskoncentration hamnade bakom 
en med låg och vice versa blir resultatet ett paket med samma geometri som två normalsalvor, 
se Figur 2.4. Dessutom förväntade vi oss att få kontroll på eventuella geologiska variationer. 
  

 

1-H 1-L Salva1:                                                 ← utlastning påbörjas härifrån 

2-H 2-L Salva 2: 
 

 
                         ↓ skjutriktning ↓ 
 
Figur 2.4: Planering av delsalvor.  
 
 
Försökssalvorna kom att omfatta 25-30 000 ton eller ca 10000 m3, varje halva ca 5000 m3. 
Utlastningen görs med grävare eller hjullastare. En skopa motsvarar ca 10 ton och en halv 
salva 1200-1500 skopor. Efter en diskussion om olika strategier för att bygga provhögarna, 
kom vi överens om att var 25:e skopa eller halvt dumperlass skulle användas så att provhögar 

 



 - 15 -

om ca 400 ton blev resultatet. Provhögarna skulle sen jämnas ut och uppta en yta om 15·15 m 
med ca 1 m höjd. 
   
25-30000 ton / 3 ≈ 10000 ton per del Var 25:e skopa ger 400 ton

som läggs i upplag
15×15 m × 1 m högt

300 ton
till kross
i särskild
kampanj
(se figur)

100 ton siktas och vägs

+150 mm från PG, vägs

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

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

+250 mm fr.harpa, vägs

PowerGrid (PG)
2 steg med byte siktduk

prov 0-90 mm
till MinFo
ca 200 liter

+150 mm från PG, vägs

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

 
 
 
Figur 2.5: Planerad uppläggning av siktningen av sprängsalvorna. 
 
 
 

siktduk
#34/35 mm

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

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

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

+32 mm, ca 240 ton
vägs med bandvåg

Krossat berg
motsvarar 
harpat -150 mm

Kross:

  
 
Figur 2.6: Planerad uppläggning av krossningskampanj. 
 

 



 - 16 -

Siktningsutförandet styrdes i stort av tillgänglig siktutrustning, en PowerGrid 800 från 
Powerscreen. Vi bestämde oss för att harpa i två omgångar och sedan ta ut två eller tre värden 
med kvadratiskt siktgaller, se Figur 2.5. Varje fraktion skulle vägas på Vändletäktens 
fordonsvåg. Den sista PowerGridfraktionen skulle köras genom en stillastående öppen 
primärkross för att använda samma siktgaller som för bärlagerfraktionen. 
 
Planen gjordes för att 100 ton av provhögen skulle siktas och resterande 300 ton krossas. I 
praktiken återfördes det siktade materialet till provhögen och krossades det med, se Figur 2.6. 
Totalvikten av det krossade materialet mättes med bandvåg och bärlagerfraktionen vägdes 
 
Som en jämförelse ingick också att ta bilder av salvan och av provhögarna för att med 
bildanalys bestämma styckefallet. Tanken var att utnyttja erfarenheterna från Swebrec-
projektet Bildanalysens möjligheter att mäta styckefallet. Eftersom det projektet försenats 
kom projekten i stället att ge resultat till varandra (Potts & Ouchterlony 2005). 
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3 Genomförande av fältförsöket 
Fältförsöket försenades av upprivna leveranskontrakt för täkten. Dessutom gjorde en 
bergkvalitet som bitvis var lägre än vad de planerade produkterna från salvberget var avsedda 
för att utlastningen av salva 1 drog ut på tiden. Täkten tvingades bryta berg på andra ställen. 
Borrning, sprängning och utlastning av första salvan pågick mellan juni-oktober 2004. 
 
Den annalkande vintern gjorde att täkten satte in extra resurser så att borrning, sprängning och 
framförallt utlastning av andra salvan kunde göras betydligt snabbare, under oktober-
november 2004. 
 
Av effektivitetsskäl skulle fältförsöken avslutas med en gemensam siktnings- och krossnings-
kampanj. Fördröjningarna gjorde att sista delen av siktningen och själva krossningskampanjen 
kom att sammanfalla med den snöstorm som lamslog Mellansverige veckan 15-19 november. 
Siktningen och krossningen kunde ändå genomföras i stort sett som planerat. 
 

3.1 Borrning 
De valda borrplanerna gav som nämnts följande specifika laddningar, se Tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1: Borrmönster och specifik laddning i Vändleförsöken. 
Förhållande Spec. laddning 

kg/m3 
Försättning 

m 
Hålavstånd 

m 
Normal produktion 0,50 3,0 4,00 
Låg specifik laddning (L) 0,44 3,2 4,25 
Hög specifik laddning (H) 0,57 2,8 3,75 
 
Borrvagnen var en Tamrock Ranger 700, se Figur 3.1, med TIM-utrustning, dvs. instrument 
för inställning och avläsning av bl.a. hålinriktning, håldjup och borrsjunkning. För att undvika 
allt för stora skillnader i håldimension användes 5 nya borrkronor i varje salvhalva. Stickprov 
gjordes med tolkar för mätning av borrhålsdiametern. Efter borrning kontrollmättes håldjup 
och påhuggslägen av Transtronic och Dyno Nobel som också mätte in pallfrontens läge med 
handhållet laserinstrument QuarryMeter. De borrade hålmönstren visas i Figur 3.2a och b. 
Detaljerade borrningsdata finns i Bilaga 2. 
 

 
 
Figur 3.1: Borrvagn Tamrock Ranger 700 med borrmaskin Tamrock HL 710. 
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Figur 3.2a-b: Inmätta påhugg för salva 1 och 2 (underst). Täktens egna salvnummer är 159 

och 164. Skjutriktning uppåt. Det glesare hålmönstret överst t.v. är salvdelen 
1-L, med låg specifik laddning. Mätdata för två hål inne i salva 2, nr 51 och 
52, verkar saknas men hålen fanns i verkligheten och laddades.    
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3.2 Laddning 
Hålen i Vändle laddades med Titan 6075 SME emulsion från en truck som utgör en mobil 
sprängämnesfabrik och det pumpas ner i hålen, se Figur 3.3. Tekniska data för sprängämnet 
visas i Tabell 3.2. Detaljerade laddningsdata finns i Bilaga 2. 
 
Tabell 3.2: Tillverkarens Dyno Nobel data för sprängämnet Titan 6075. 
Sprängämnesdata Värde 
Densitet, kg/m3 1200 
Viktstyrka, % rel. ANFO 85 
Volymstyrka, % rel. ANFO 113 
Explosionsenergi, MJ/kg 3,34 
Detonationshastighet VOD, m/s 4300 
Gasvolym, liter/kg 950 
Andel AN-prills, % 25 
 

 
 
Figur 3.3: Laddtruck för SME från Dyno Nobel. 
 
 
Dataenheten på laddtrucken tillåter att antalet kg sprängämne som laddas i varje hål 
registreras. Dessutom mättes avladdningslängden (oladdad del av borrhålet) innan 
proppgruset 2-4 mm hälldes i. 
 
Innan SME-laddningen startade placerades en primer bestående av 1 st Dynoprime à 1,0 kg i 
botten av varje borrhål. Längst upp i hålet placerades en primer bestående av ½ Kemix 
50×530 mm à 0,6 kg.  Tändsystemet Nonel Unidet från Dyno Nobel användes. I varje primer, 
dvs. i botten och i toppen av varje hål, sattes en Unidet 500 med 500 ms grundfördröjning.  
 
Mellan hålen i varje rad sattes en ytkopplingsenhet på 42 ms. Mellan rad 1 och rad nr 2 
användes 42 ms fördröjning och mellan raderna 2, 3 och 4 användes 67 ms fördröjning.  
Varje salvhalva hade samma tändplan, V-upptändning med initiering mitt på första raden. 
Öppningshålen var hål 5 för salva 1-L, hål 13 för salva 1-H, hål 6 för salva 2-H och hål 16 för 
salva 2-L, se Figur 3.2. För att lättare kunna separera de två delsalvorna (hög resp. låg 

 



 - 20 -

specifik laddning) från varandra kopplades ett fördröjningsblock på 42 ms till den ena av 
delsalvorna.  

3.3 Sprängning 
Funktionen hos sprängämnet kontrollerades genom att mäta detonationshastigheten i ett antal 
hål. En mätkabel stoppades således ned i hålen i samband med laddning och anslöts till ett 
mätinstrument, MiniTrap från MREL. Vid detonationen kortsluts kabeln och kortslutnings-
förloppets rörelse längs kabeln ger en resistansförändring som kan avläsas av instrumentet. 
Mätningarna gjordes av Dyno Nobel. VOD-data finns i Bilaga 2. 
 
Sprängningen av salvorna filmades med en videokamera, Canon MV 750i, som stod placerad 
på sydsidan av brottet. Salva 1 sprängdes den 24 juni och salva 2 den 3 november. 
 

  
Figur 3.4a: Salva 1 efter sprängning, till vänster salva 1-H, till höger salva 1-L. 
 

 
Figur 3.4b: Salva 2 efter sprängning, till vänster salva 2-H, till höger salva 2-L. 
 

3.4 Lastning och byggande av provhögar 
Grundtanken var att var 25:e skopa skulle köras till en särskild upplagsplats för provhögarna. 
Skuten från salvorna skulle läggas åt sidan och räknas separat. Som skut räknas block med 
kantlängd minst 0,8 m. Då bedömningen är subjektiv kom många skut att vara mindre än 
detta. 
 
Lastprotokoll hade delats ut till grävmaskinisten för bestämning av styckefall och lastbarhet. 
 
Vid lastningen av den första delsalvan, salva 1-L, lastades var 10:e truck halvfull och berget 
kördes iväg och lasterna tippades intill varandra på upplagsplatsen, se Figur 3.5. Resterande 
truckar körde till täktens primärkross. Skuten från salvan lades i en särskild hög, se Figur 3.6. 
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Figur 3.5: Principbild av upplag för provhög.   Figur 3.6: Skuten från salva 2-H. 
 
 
När produktionstakten skulle ökas i slutet av utlastningsperioden för denna salva övergick 
man till att lasta direkt i mobila krossar. Först för salva 1-H användes ett Jonsson L 1206-
3000 mobilt krossverk med Sandvik käftkross JM 1206 HD och konkross H-3800 sekundärt, 
se Figur 3.7. Krossöppningen är 1200×600 mm. Krossen matades med en Volvo grävmaskin. 
Jonsson-verket användes också för salva 2-L. 
 
För att ytterligare snabba upp utlastningen av salva 2-H användes ett verk med beteckningen 
Svedala Arbrå 1208 med en Svedala spindelkross sekundärt se Figur 3.8. Krossöppningen är 
1200×800 mm. Mobilkrossarnas intagsöppning är någorlunda lika den fasta krossens öppning 
om 800×800 mm. Den matades med en Komatsu grävmaskin.  
 
Därför förväntades skutstorleksbedömningen i de tre fallen vara någorlunda lika eller 
möjligen något lägre än för salva 1-L.  
 
Eftersom truckar inte användes för transport till de mobila krossarna lastades i stället ungefär  
var 10:e skopa med sprängt berg på en dumper och tippades på provupplaget.  
 

     
Figur 3.7: Lastning till mobilkross, salva 1-H.  Figur 3.8: Lastning till mobilkross, salva 2-H.  
 
  
För att ta in grävmaskinistens erfarenhet hade lastprotokoll delats ut där han fick ange sin 
bedömning av styckefall och lastbarhet på dagsbasis. Detta fungerade under utlastningen av 
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salva 1-L men i och med at nya grävmaskiner med nya maskinister sattes in blev tempot 
stressigare och variationerna i den subjektiva bedömningen omöjliga att samordna. Protokoll-
en slopades därför under salva 2. Utlastningsperioderna för de olika salvdelarna framgår av 
tabell 3.3. 
 
 
Tabell 3.3: Utlastningsperioder för försökssalvorna i Vändle.  
Salvdel 1-L 1-H 2-H 2-L 
Tidsperiod 28.6-27.9 28.9-25.10 3.11-17.11 3.11-17.11 
 
På detta sätt skapades 4 st provhögar av varierande storlek och 4 högar med skut. Figur 3.9 
visar provhögarna, Figur 3.6 ovan en skuthög. Berget i provhögen från salva 1-L verkade vara 
grövst och samtidigt varierade styckefallet mycket inom högen. De andra provhögarna hade 
en jämnare styckefallsfördelning.   
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Figur 3.10: Snitt genom salva 159 med referensbollar och princip för val av bollägen. 
 
 
Generellt för bildanalysprogram är att de har begränsad upplösning. De klarar oftast inte mer 
än ca 20 ggr mellan största och minsta sten. Har man i ett foto av en salvhög stenar som är 1 
m så kan programmet endast ”se” styckefall ner till som minst 50 mm. Fördelningen för de 
mindre stenarna erhålls för vissa program genom extrapolering eller finandelskorrektion. 
Denna korrektion bygger emellertid på osäkra antaganden om fördelningens utseende. 
 
En annan möjlighet som t.ex. programmet Split erbjuder är s.k. ”zoom-merge” teknik, dvs. att 
ta bilder i olika skala som programmet sen lägger ihop, dvs. gör en relativt primitiv medel-
värdesbildning över. 
  
Ursprungstanken var att i analysen använda den metod som Chiappetta och Wyciskalla (2003) 
presenterat. De bedömer först hur stor andel av salvan som består av t.ex. grovt respektive fint 
material och tar sen bilder i proportion till detta som programmet får lägga ihop. 
 
Ett annat problem med bildanalysen är att den bara registrerar vad som syns på ytan. Grovt 
berg från förladdningsdelen av pallen brukar ofta ligga överst på salvhögen. Foton av tvärsnitt 
under lastning var tänkta att undvika denna fälla. Intressant nog menade grävmaskinisten 
under salva 1-L att tvärsnitten ger motsatt effekt då finmaterial rasar ut och lägger sig på ytan. 
 
Hans erfarenhet var alltså att tvärsnitten ”blöder” finmaterial som lägger sig i mellanrummen 
mellan de grövre stenarna och skymmer dessa.  
 
Den snabbare utlastningen av salvorna 1-H, 2-H och 2-L, skymmande krossar och samtidiga 
mätaktiviteter gjorde att bilderna av tvärsnitten blev färre och mer oregelbundet tagna.  
 
Då det finns andra problem behäftade med bildanalysen (Potts & Ouchterlony 2005) kom 
utvärderingsarbetet att koncentreras på bilder tagna på de fyra provhögarna. För dessa finns 
siktade referensvärden att jämföra med. Bilderna av provhögarna togs dels ovanifrån från en 
plattform på en truck på ca 3 m höjd, dels från sidan (Potts & Ouchterlony 2005). Tagningen 
skedde samtidigt som siktningen och krossningen veckorna 7-18 november. Figur 3.11a-b 
visar var i respektive provhög fotona tagits. 
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Layout of photos, testpile 1-L 

Figur 3.11a: Utplacering av foton tagna på provhög 1-L. 
 
 

 

Layout of photos, testpile 2-LLayout of photos, testpile 2-H 

Figur 3.11b: Utplacering av foton tagna på provhögarna 2-H och 2-L 
 
 
Provhög 1-L hade efter omrörning en jämn fördelning och där valdes 7 foton ovanifrån (top) 
ut för fortsatt analys. Styckefallsfördelningen bedömdes vara så jämn att högens innehåll 
kunde beskrivas av dessa foton.  Figur 3.12 visar en bild av provhögens överyta. 
 
I Figur 3.11a-b visar en asterisk vilka bilder som valts ut för vidare bearbetning. Närmare 
detaljer om analysen och data ges i resultatavsnittet. I projektet användes två digitalkameror, 
en Sony Cybershot med upplösningen 640×480 eller 1280×960 pixels och en Olympus U20D 
med upplösningen 2048×1532 pixels. I båda fallen är detta mer än programvaran kan utnyttja.  
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Figur 3.12: Bild Top 1 från salvhög 1-L. 
 

3.6 Siktning av provhögar och provtagning för laboratoriesiktning 
 
All siktning och krossning kördes i en kampanj 7-18 november. Arbetet med första 
försökssalvans två delar börjades medan utlastningen av andra försökssalvan ännu pågick.  
Uppläggningen av siktningen följde i stort sett den ursprungliga i avsnitt 2.2, se Figur 3.13.  
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igur 3.13: Flödesschema för siktning av provhögsdelar och provtagning ur siktat material. 
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En lastmaskin lastade på olika ställen runt provhögarna, i syfte att få en utjämning av 
materialet och därmed ett representativt siktprov, ca 100 ton från varje provhög. Varje harpad 
eller siktad delmängd, enligt Figur 3.13, lastades på bil och kördes till täktens fordonsvåg och 
vägdes. Materialet tippades sedan tillbaka i den ursprungliga provhögen igen. 
 

 
Figur 3.14: Grovharpat material från salva 159, 17 november 2004. 
 
 
Båda harporna användes, se Figur 3.13. PowerGridsikten försågs emellertid med andra 
siktdukar än som planerats, jfr flödesplanerna i Figur 3.13 och 2.5. Duken med 150 mm 
maskvidd ersattes av en med 100 mm maskvidd och i stället för att köra -100 mm fraktionen 
genom stillastående kross lades en duk med 40 mm maskvidd på maskinen. 
 

   
Figur 3.15: PowerGridsikten med 150 mm harpgaller och 100 mm siktduk. 17 november. 
 
 
Från fraktionerna -100 mm och -40 mm togs prover till laboratoriesiktning på NCCs 
väglaboratorium i Västerås. MinPro tog prover från fraktionen -100 mm till egna maltester 
och krosstester på CTH.  Figur 3.16 visar ett exempel på en utsiktad +100 mm fraktion. 
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Figur 3.16: +100 mm siktat ur salva 1-H. Figur 3.17: Frostkaka på ytan av -100 mm fraktion. 
 
 
Vädret under siktningen gick mot vinter. Den 17:e på morgonen hade prov- och sikthögarna 
tunna frostkakor som turligt nog var lätta att slå sönder, se Figur 3.17. Högarna täcktes över 
innan snöstormen slog till den 18:e november och den sista siktningen kunde genomföras 
under snöväder utan alltför stora problem tack vare täktpersonalens insatser. 
 
Allt material i de ursprungliga provhögarna kördes i en följd med korta avbrott emellan till 
täktens kross den 19:e november, se Figur 3.18. Krossningsarbetet för de fyra provhögarna 
mättes. Chalmers hade installerat en mätomvandlare från Tillquist för effektmätningen, 
modell P100-053 spec. Effekten loggades med samplingsfrekvensen 100 Hz via mätkort till 
dator och sparades i LabView. Den varierande tomgångseffekten subtraherades. 
 
Det totala tonnaget bestämdes genom bandvågen efter krossen, vågdon OJ/HG från OJ 
vågsystem med en kapacitet på 800 ton/tim. De fyra högarna med –32 mm bärlagermaterial 
som siktats fram med 35 mm siktduk vägdes på täktens fordonsvåg. Vågen är av fabrikat 
Flintab 14-05-01 med fundament 14-93. Noggrannheten är 20 kg inom 0-60 ton och 50 kg 
inom 60-70 ton. Kalibrering hade utförts den 19 april. Inga prov togs från bandet. Däremot 
togs prover från bärlagermaterialet för siktning på NCCs väglaboratorium. 
 

 
Figur 3.18: Hög med framsiktad bärlagerfraktion ur primärkrossens produkt. 19:e november. 
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Ur MinPros provmaterial har sampel för mineralogisk undersökning avseende 
mineralsammansättning, renkrossningsgrad, sprickfrekvens och förekomst av amorfa faser 
gjorts av Ekström (2005). Det viktigaste var att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan 
prov tagna ur salvdelar sprängda med olika laddningstäthet. 
 
I och med detta var insamlingen av primärdata i Vändletäkten över. Databearbetning har 
sedan gjorts och resultaten presenteras i kapitel 4 samt i bilagor. 

3.7 Siktning av laboratorieprover 
Siktningen av laboratorieproverna utfördes av NCCs väglaboratorium i Västerås enligt 
följande metod (Sabel 2005) 
▪ Hela provet vägs in innan siktning 1 i grovsikt utförs (fuktig vikt, vägs) 
▪ Stenmaterial > 16 mm vägs in och avlägsnas (stannar på 16 mm, vägs) 
▪ Materialet < 16 mm delas ner i ett mindre analysprov (torr vikt innan neddelning bestäms) 
▪ Analysprovet vägs in innan torkning och efter torkning. Taravikt låda räknas ut 
▪ Fuktinnehåll <16 mm erhålls vilket ger torr totalvikt <16 mm ovan. Material >16mm antas 

vara torrt! 
▪ Analysprovet tvättas över tvättsikt 0,063 mm och torkas igen (vägs ) 
▪ Analysprovet siktas i en siktserie med siktar mellan 0,063 och 11,2 mm 
▪ Kurvorna ”läggs ihop” vilket ger utgångsmaterialets kornfördelning. 
 
Proverna har nummer (Sabel 2005) 
▪ 4 st prover 0-125 mm ur utsiktad fraktion 0-100 mm ur provhögar; 2008658-660 och 

2008662, provmassa 55-65 kg 
▪ 4 st prover 0-45 mm ur utsiktad fraktion 0-40 mm ur provhögar; 2008663-66, provmassa 

31-38 kg 
▪ 4 st prover 0-45 mm ur utsiktad bärlagerfraktion från primärkross; 200867-70, provmassa 

28-40 kg. 
Siktfördelningsdata finns i Bilaga 3. 
 

3.8 Krossning av laboratorieprover på CTH och effektmätning förkross 
Dessa data refererar till arbeten vid institutionen för tillämpad mekanik på CTH (Svedensten 
& Hulthén 2005a, b). Texten i detta avsnitt är till stora dela tagen ur deras rapport.  
 
Undersökningarna gjordes på delar av de prover på fraktionen 0-100 mm från provhögarna 
från de fyra salvdelarna som togs av MinPro. Ur dessa har materialprov med storlek 16-19 
mm tagits ut för krossningsförsök. De fyra proven är gjorda så att inverkan av variationer i 
berget skall vara så liten som möjligt. Dessutom har prov tagits på utgående material från 
förkrossen vid krossförsöken den 19 november. 
 
Två testmetoder har använts, single particle breakage (SPB) och inter particle breakage (IPB). 
Syftet med undersökningen var att se om man med SPB och IPB kan påvisa någon skillnad i 
krossbarhet för berg sprängt med olika specifik laddning, dvs. om proven från salvdelarna 1-H 
och 2-H uppvisar en högre krossbarhet än berget från salvdelarna 1-L och 2-L.   
 
SPB-försöken utfördes med den normala provplanen vilket innefattar minst 190 partiklar som 
krossas enligt en fastlagd provplan med kompressioner mellan 10 och 30 % i steg om 5 %. 
Detta gjordes för samtliga prov. Provvikterna har varierat mellan 250 och 750 gram. 
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Proven utförs genom att stenar placeras en och en i en hydraulpress. Stenen placeras så stadigt 
som möjligt. Hydraulpressen komprimerar sedan stenen den givna sträckan som automatiskt 
räknas ut vid kontakt mellan kolvens undersida och stenen. Detta ger en för varje sten 
uträknad kompressionssträcka eftersom höjden på stenarna varierar. Under kompressions-
förloppet mäts kraften kontinuerligt och lagras i en dator. Efter att samtliga försök slutförts 
sammanställs kompressionen till ett kraft-deformationsdiagram. Se Figur 3.19. 
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Figur 3.19: Kraft-deformationsdiagram för singleparticle breakage prov från salva 1-L.  
 
 
IPB-försöken utförs på en ca 50 mm hög bädd av stenar inneslutna i en stålbehållare. Den 
övre gaveln av cylindern kan med hjälp av en hydraulpress förflyttas neråt så att bädden 
komprimeras. Under komprimeringsförloppen mäts kraft som funktion av sträcka. För att 
karaktärisera sönderfall och kraftrespons görs 6 prov med olika kompressionstal på varje 
stenmaterial. Provvikten har varierat mellan 400 och 460 gram. 
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Figur 3.20: Kraft-deformationsdiagram för inter particle breakage prov från salva 1-L.  
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Kompressionen varieras mellan 10 och 35 % i steg om 5 %. Försöken kan även upprepas för 
att undersöka hur spridningen påverkar kraftresponsen med det bedömdes inte vara intressant 
i detta fall. Figur 3.20 visar ett kraft-deformationsdiagram. 
 
Dessutom gjordes en serie krossningsförsök på material efter förkrossen. Från bärlager-
fraktionen har stenar i storlek 16-19 mm siktats fram. För varje material har 190 av dessa 
sedan används till att göra krossningsförsök med SPB-metoden. 
 
Kraft-deformationsdiagrammen för SPB-försöken på krossat material är mycket lika dem från 
SPB-försöken på sprängt material. 
 
Varje delprov från SPB- och IPB-försöken har efter kompressionen siktats för att bestämma 
partikelstorleksfördelningen. Fördelningsdata ges i Bilaga 5. 
 
Under den dag då materialet krossades mättes och loggades effekten på förkrossen. Detta 
skedde genom att mäta spänningen U på samtliga tre faser och strömmen I på en fas. Effekten 
P beräknades sedan genom spänning- och strömvärdena samt fasvinkeln ϕ mellan dem. 
 

P = 3·U1·I1·cosϕ 
 
Denna effekt loggades i en PC. I PC:n subtraherades tomgångseffekten så att nettoeffekten 
erhölls. Nettoeffekten har sedan integrerats över tiden för att få fram den energi som gått åt 
vid förkrossningen för respektive material: 
 

W = ∫ P·dt 
 
Materialet som krossades vägdes med bandvåg precis efter förkrossningen, se ovan. På så vis 
kan energiåtgången i förkrossen per ton krossat berg räknas fram.  
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4 Resultat 

4.1 Borrning  
Överytan i vårt försöksområde var mycket ojämn. För de två delarna av salva 1 varierade 
påhuggspunkternas höjdläge mellan 10,2 och 13,7 m, i genomsnitt 11,7±0,7 m. I Bilaga 2 
finns detaljerade borrningsdata. Hålnumreringen startar från vänster bakifrån för respektive 
rad, se Figur 3.2a-b. 
 
I Tabell 4.1 visas en sammanställning av data på inmätta resultat. Försättningsvärden är 
baserade på inmätning av pallfront framför varje hål i 1:a raden kombinerat med inmätning av 
påhugg med totalstation. Hålavståndsvärdena är baserade på inmätning med totalstation.  
Salvvolymen har räknats fram ur data från tabellen. 
 
Ett par hål kunde inte lodas för håldjup på grund av sten men de kunde laddas. Detta gäller: 
hål 64, rad 4 i salva 1-H; hål 80, rad 4 i salva 2-L.  
 
 
Tabell 4.1: Sammanfattning av resultat från borrningen. 
Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 
Pallhöjd, m      12,2      11,4      12,7      10,8 
Håldiameter, mm      90      90      90      90 
Hållutning, º      10      10      10      10 
Antal rader        4        4        4        4 
Hålnr i 1:a raden 1-8  9-19   1-10 11-21 
Hålantal      31      44      40      43 
Håldjup, m 13,7±0,8 12,7±0,9 14,2±1,1 12,4±0,8 
Underborrning, m        1,3        1,1        1,2        1,4 
Försättning, m 3,18±0,07 2,86±0,11        2,89        3,46 
Hålavstånd, m 4,27±0,07 3,80±0,15        3,71        4,17 
Salvvolym, m3 4638 4956 4902 6233 
Not: L = låg specifik laddning och H = hög specifik laddning 
 
Inmätningen av pallfronten framför varje hål i första raden gav data för salva 1 som visas i 
Bilaga 2. Följande statistik erhölls för salva 1-H och 1-L tillsammans med påhuggspunktsdata 
för raderna 2-4. 
 
 
Tabell 4.2: Sammanfattning av försättningsvariationer i salva 1.  
Salva  Rad 1   Rad 2-4  

 Bmax, m Bmin, m Bmedel, m Bmax, m Bmin, m Bmedel, m 

1-L 4,20 2,16 3,14 3,30 3,02 3,19 
1-H 4,08 1,92 2,87 3,12 2,72 2,89 
 
Medelvärden för de olika raderna stämmer väl överens. Försättningsvariationerna på 
pallväggen är naturligtvis större än variationerna i påhuggspunkternas lägen. Ena hörnhålet i 
rad 4 i salva 1-L, hål 58 borrades inte men det kan inte ha påverkat losshållningen, se Figur 
3.2a.  
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En jämförelse mellan planerade och uppmätta försättningar och hålavstånd görs i Tabell 4.3. 
 
 
Tabell 4.3: Jämförelse mellan uppmätta och planerade försättningar och hålavstånd. 
Salva Försättning B Hålavstånd S 
 Planerad Uppmätt Diff. Planerad Uppmätt Diff. 

1-L 3,20 3,18 -0,02 4,25 4,27 +0,02 
1-H 2,80 2,86 +0,06 3,75 3,80 +0.05 
2-H 2,80 2,89 +0,09 3,75 3,71 -0,04 
2-L 3,20 3,46 +0,24 4,25 4,17 -0,08 

 
Överensstämmelsen är god utom för salva 2-L som har för stor försättning. 

4.2 Laddning 
Laddningsarbetet gick bra. Ett antal hål var fyllda eller delvis fyllda med vatten men 
laddningstekniken medför att vattnet trängs undan av sprängämnet då sprängämnet har högre 
densitet. Två hål med stopp kunde laddas normalt. Detaljdata för laddningsarbetet visas i 
Bilaga 2 och en sammanställning i Tabell 4.4. Vid beräkningen av densiteten har håldiametern 
90 mm antagits och en primervolym motsvarande 0,1 m hål räknats av från laddad längd. 
Värden anges om möjligt som medelvärde ± standarddeviation. 
 
 
Tabell 4.4: Sammanställning av data från laddningsarbetet. 
Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 
Sprängämne, kg 2650 3417 3711 3304 
Laddning, kg/hål 86±7 78±8 93±12 77±7 
Avladdning, m   2,1±0,4   2,2±0,4 2,2±0,8   2,1±0,8 
- andel av pallhöjd 0,176 0,194 0,172 0,191 
Laddad längd, m 11,5±1,0 10,4±1,0 12,0±1,3 10,3±1,0 
Laddkonc., kg/m   7,4±0,3   7,4±0,4   7,7±0,4   7,5±0,4 
Densitet, kg/m3  1170±50  1180±70  1230±60  1180±60 

Spec. laddning, kg/m3     
- planerad 0,44 0,57 0,57 0,44 
- räknat per hål 0,52 0,63 0,68 0,49 
- räknat på salva 0,57 0,69 0,76 0,53 
 
Tabellen visar att avladdningen varit väldigt jämn. Laddningskoncentrationen och därmed 
densiteten är också väldigt jämna för alla salvdelarna utom salva 2-H. Avvikelsen från det 
nominella värdet 1200 kg/m3 är inte stor, bara 2,5 %. Däremot är ökningen 5 % från salvhalva 
2-L markant.  
 
Detaljdata i Bilaga 2, Tabell B2.1, visar att i salva 1-H finns två extremvärden för laddnings-
koncentrationen, hål 16 i rad 1 med q = 5,9 kg/m och hål 71 i rad 4 med q = 9,3 kg/m. Hål 16 
har också en ojämn VOD-signal med lågt VOD-värde. Detta tyder på att sprängämnet kan ha 
blandats upp med vatten och borrkax. Den höga laddningskoncentrationen motsvarar en 
densitet om 1490 kg/m3 vilket är alltför högt och kan t.ex. förklaras av att sprängämne läckt ut 
i sprickor i berget. 
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I salva 1-L finns ett extremvärde, hål 59 i rad 4 med q = 8,5 kg/m och densitet 1340 kg/m3, 
vilket också kan förklaras med t.ex. sprängämnesläckage. Laddningskoncentrationsdata för 
salva 2-L ligger inom det snäva intervallet 6,7-8,1 kg/m och saknar extremvärden. 
 
För salva 2-H finns en tydlig förskjutning av hela gruppen av laddningskoncentrationsdata så 
det högre medelvärdet, 7,7 kg/m jämfört med 7,4-7,5 kg/m, förklaras inte av några extrem-
värden orsakade av t.ex. sprickigt berg. De höga laddningskoncentrationerna i salva 2-H syns 
också som de högre densitetsvärdena, 1230 kg/m3 jämfört med 1170-1180 kg/m3 för de andra 
salvorna. Densitetsskillnaden skulle kunna bero på att nya kronor med 2 mm större diameter 
använts just i salva 2-L. Andra förklaringar är också möjliga.  
   
Värdena för den specifika laddningen i Tabell 4.4 visar att den specifika laddningen blivit 
högre än planerat, i salva 2-H väsentligt högre. Det mest rättvisande värdet torde vara 
beräkningen per hål, eftersom randeffekterna då räknas bort.  
 
Skillnaden i specifik laddning mellan salva 1-H och 1-L är 0,11 kg/m3 och mellan salva 2-H 
och 2-L 0,19 kg/m3. Man skulle alltså förvänta sig större skillnad i styckefall mellan 
salvhalvorna i salva 2 än mellan dem i salva 1. 

4.3 Sprängning och lastning 
Salvorna videofilmades och såg vid efterkontroll ut att ha fungerat bra. Framför salva 1-H låg 
lite sprängt berg längst in mot väggen och framför salva 1-L också lite sprängt berg. 
Pallfronten för salva 2 var helt ren vid sprängningen. Detonationshastigheten mättes i 5 st hål 
per salva. I salva 1-H mättes VOD i hål 15-19. I salva 2-H mättes VOD i hål 1-5. 
 
VOD-kurvorna visas i Bilaga 2. En bra kurva visas i Figur 4.1. Kurvan är sträckvis rak och 
rätt jämn utan stora spikar eller oroliga partier. VOD-värdet, som ges av lutningen på kurvan, 
ligger typiskt högre i botten av hålet än i toppen eftersom densiteten är högre nere i hålbotten. 
 
Enskilda data visas i Tabell 4.5. VOD-kurvorna från salva 1-H (hål 15-19) är betydligt 
jämnare än dem från salva 2-H (hål 1-5). Den ojämnaste kurvan från salva 1-H, som är hål 16, 
är jämnare än alla kurvorna från salva 2-H. Kurvan från hål 5 i salva 2-H tar slut efter 4 m 
varför endats bottenvärdet kan beräknas. Kurvan från hål 1 består av fyra ungefär lika långa 
delar med detonationshastigheterna 4295, 3652, 4615 och 4390 m/s räknat från botten. 
Kurvan från hål 3 uppvisar starkt avtagande värden längs laddpelaren. 
 
Statistiskt erhålls för salva 1-H att VOD = 4718±362 m/s och för salva 2-H att 4771±275 m/s 
om toppvärdet för hål 3 undantas. Detta är rimligt m.h.t. den något högre densiteten. Båda 
värden ligger högre än tillverkarens angivna värde 4300 m/s vilket tyder på god funktion hos 
sprängämnet Titan 6075. Däremot tyder störningarna i VOD-värdena för salva 2-H att 
funktionen varit något sämre i denna delsalva, kanske i hela salva 2.  
 
Då de två delsalvorna i varje huvudsalva var något tidsförskjutna blev det två högar från varje 
salva. Högarna överlappade dock varandra och det var därför viktigt att inte ta med dessa 
överlappande bergmängder vid siktproven. Det fanns en del skut i berghögarna men inte 
onormalt mycket.  
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Figur 4.1: VOD-kurva för hål 15 i salva 1-H. 
 
 
Tabell 4.5: Uppmätta VOD-data i m/s. 

Salva 1-H  Salva 2-H 
Hålnr Botten Topp  Hålnr Botten Topp 

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

medel 4934 4501   4782 4209 
stdavv. 345 243   321 726 

 
 
Det är alltid svårt att direkt från salvhögen bestämma styckefallet. I salva 1 kunde man dock 
ana att styckefallet var grövre från delen med den lägre specifika laddningen. Det var däremot 
mycket svårt att se någon skillnad i styckefallet från delsalvorna i salva 2. Figur 3.4 visar 
resultatet efter sprängning i de två salvorna.  
 
Lastprotokollen visade att styckefallet upplevts som normalt men att salvorna med lägre 
specifik laddning och särskilt då salva 1-L varit svårlastad och haft många skut. Av olika skäl 
tog utlastningen av salva 1 betydligt längre tid än planerat. När man satte in nya lastmaskiner 
och mobilkrossar med ny personal vid utlastningen av salva 2 blev det inte längre 
meningsfullt att jämföra bedömningen av lastbarhet och styckefall. 
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4.4 Siktning  

4.4.1 Grovfraktioner  
Vägda massor från siktningskampanjen visas i Tabell 4.6. Fordonsvågen i Vändle är en 
Flintab 14-01 med visarenhet 47-04. Den mäter 60-70 ton med en upplösning på 20-50 kg 
(0,02-0,05 ton) och har en visarskaldel om 20 kg. Den kalibrerades i april 2004 och igen i 
april 2005.  
 
 
Tabell 4.6: Vägda fraktioner från siktningen av provhögarna, exklusive skut. 

Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 
Fraktion, mm ton % ton % ton % ton % 

+250  26,60 25,5 19,20 15,8 27,18 26,8 24,12 24,7 
150-250  25,42 24,3 31,94 26,2 30,94 30,5 29,22 29,9 
100-150 19,28 18,5 25,16 20,6 18,74 18,5 18,58 19,0 
40-100  16,32 15,6 23,02 18,9 13,72 13,5 15,46 15,8 

-40  16,86 16,1 22,58 18,5 10,80 10,7 10,12 10,5 
Totalt siktat 104,48 100,0 121,90 100,0 101,38 100,0 97,50 99,9 
 
Motsvarande kumulativa data, dvs. mängden som passerar en duk (eller harpgaller) med viss 
maskvidd ges av Tabell 4.7. 
 
 
 Tabell 4.7: Beräknade mängder som passerar.  

Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 1+2-H 1+2-L Alla 
Maskvidd, mm % % % % % % % 
     250 harpa 74,5 84,2 73,2 75,2 79,3 74,8 77,1 
     150 harpa 50,2 58,0 42,7 45,3 51,1 47,8 49,5 
     100 sikt 31,7 37,4 24,2 26,3 31,4 29,1 30,3 
       40 sikt 16,1 18,5 10,7 10,5 14,9 13,4 14,2 
         0 0 0 0 0 0 0 0 
 
En första uppskattning visar att medelstyckefallet ligger nära 150 mm och att salva 1-H har 
såväl finast styckefall som finare styckefall än salva 1-L som sprängts med lägre specifik 
laddning. Salvorna 2-L och 2-H har mycket likartat styckefall trots skillnaden i specifik 
laddning. En förklaring som ligger nära till hands är variationer i geologi och relativ 
avladdning, såväl slumpmässiga som systematiska faktorer. 
 
Om fraktionsmassorna för salvorna med hög, dvs. 1-H och 2-H, respektive låg specifik 
laddning läggs ihop elimineras i någon mån inverkan av geologin i salvornas längdled. 
Resultatet visas i Tabell 4.7. Styckefallet är uppenbarligen något finare för salvorna med hög 
specifik laddning. 
 
Data i Tabell 4.7 räcker inte för att konstruera hela den siktade fördelningar för provhögarna. 
Finmaterialets fördelning liksom skutandelen saknas. Dessutom är harpningsdata och 
siktningsdata inte jämförbara utan korrektion av harpans gallervidd. 
 
Tabell 4.8 visar vågdata från de krossade provhögarna och de utsiktade bärlagerfraktionerna.   
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Tabell 4.8: Vägda fraktioner från siktningen av krossade provhögar. 
Salva 1-L 1-H 2-H 2-L Alla 

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

Totalt 697,5 100,0 569,6 100,0 332,6 100,0 437,8 100,0 100,0 
 
Provhögarna från salva 1-L och 1-H blev som synes rätt mycket större än planerade 400 ton 
medan provhögen från salva 2-H blev rätt mycket mindre.  
 
Den högra kolumnen i Tabell 4.7 och 4.8 innehåller procentvärden räknat på alla massor. En 
jämförelse visar att andelen bärlager i de krossade massorna, 27,9 %, är rätt precis dubbelt så 
stor som andelen -40 mm i sprängsalvan, 14,2 %. En slutsats är alltså att sprängningen och 
krossningen i genomsnitt bidrar med lika mycket material i den producerade bärlager-
fraktionen. 

4.4.2 Finfraktioner för sprängt och krossat berg 
Kumulativa fördelningsdata för följande prov finns att tillgå, i Bilaga 3, tabellerna B3.1 till 
B3.4. 
▪ laboratoriesiktade prover 0-45 mm från siktningen av provhögarna (fraktion 0-40 mm) 

och från motsvarande bärlagerfraktioner efter krossning 
▪ laboratoriesiktade prover 0-125 mm från siktningen av provhögarna (fraktion 0-100 mm) 
▪ tidigare siktdata 0-45 mm från bärlagerfraktioner (fraktion 0-40 mm ca). 
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Figur 4.2: Kornstorleksfördelningarna för siktproven på fraktion 0-100 mm ur provhögarna. 
 
 
Figur 4.2 visar att de två proven från salva 1 faller nära varandra liksom de två proven från 
salva 2. Däremot skiljer sig salvorna åt något. Provkurvorna uppvisar annars en rimlig 
reproducerbarhet. 
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Figur 4.3: Kornstorleksfördelningarna för siktproven på fraktion 0-40 mm ur provhögarna. 
 
 
Figur 4.3 visar siktkurvorna från fraktionerna 0-40 mm ur provhögarna. Samma observationer 
som för fraktionen 0-100 mm gäller. En parvis jämförelse av siktkurvorna i Figur 4.2 och 4.3 
visar att de sammanfaller något så när. Om siktvärdet för 22,4 mm tas som likare, ligger 
värden från 0-40 mm fraktionen max 2-3 % enheter under motsvarande värden från 0-100 mm 
fraktionen och medelkurvorna gott och väl inom 2 % enheter.  
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Figur 4.4: Kornstorleksfördelningarna för siktproven på bärlagerfraktion från kross. 
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Figur 4.5: Kornstorleksfördelningarna för siktproven på tidigare bärlagerfraktion från kross, 

år 2003. 
 
 
Mellan krosskurvorna i Figur 4.4 finns ingen systematisk skillnad mellan provhögarna. De 
ligger lika väl samlade som siktkurvorna för det sprängda berget i Figur 4.2 och 4.3. En 
jämförelse mellan kurvorna i Figur 4.3 och 4.4 visar emellertid att sprängkurvorna innehåller 
något mer finmaterial än krosskurvorna, som mest i medel 7 %-enheter för 8 mm stycken.  
 
Figur 4.5 visar siktkurvorna för prov tagna på bärlagerfraktionen från kross efter sex salvor 
2003. Data finns i Tabell B3.4. Salvorna är borrade med samma håldiameter och hålmönster 
samt sprängda med samma sprängämne och samma specifika laddning, ca. 0,5 kg/m3. Jämfört 
med proven från vår undersökning visar kurvorna i Figur 4.4 ett mycket likartat förlopp. 
Möjligen är lutningen för stenar med ca. 10 mm storlek något flackare.  
 
Utvärderingen bygger i stor utsträckning på Swebrec-funktionen (Ouchterlony 2003, 2005) 
som enligt Bilaga 1 ekv. B1 lyder 
 
 P(x) = 1/{1+[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]b } med 0 < x ≤ xmax. (1) 

Kurvpassningarna, som ger värden på medelstyckefallet x50, största skut xmax och kröknings-
parametern b har gjorts med programmet TableCurve2D. Om näst största värdet ligger för 
nära 100 % har 100 %-punkten oftast utelämnats. Dessutom har data regelmässigt viktats med 
faktorn 1/√x för att öka överensstämmelsen i finområdet där antalet partiklar är stort. 
 
I Tabell 4.9 presenteras kurvpassningsdata för fördelningarna, främst värdena för parametrar-
na x50, xmax och b. Dessutom anges i värdetabellerna r2-värdet som ett mått på hur bra 
passningen är, styckefallskurvans lutning s50 vid x50 och produkten s50 ·(x50)0,75.  
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Tabell 4.9: Parametervärden för kurvpassningen till siktprovsdata. 

 x50 xmax b intervall r2 s50 s50· x50
0,75 

Provserie och prov mm mm  mm  1/mm 1/mm0,25 
0-100 mm ur salva        

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

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

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

tidigare bärlagerfraktion       
137 7,58 23,7 1,417 0,5-22,4 0,999 0,041 0,187 
138 7,64 25,1 1,509 0,5-22,4 0,999 0,042 0,191 
139 8,20 25,6 1,685 0,5-22,4 0,999 0,045 0,219 
140 8,82 28,4 1,534 0,5-22,4 0,997 0,037 0,190 
141 11,55 32,1 1,366 0,5-22,4 0,999 0,029 0,181 
142a 9,43 33,6 1,681 0,5-22,4 1,000 0,035 0,189 
142b 9,63 31,5 1,530 0,5-22,4 0,999 0,034 0,183 

 
 
Passningen är utomordentlig då r2-värdet är 0,997 eller bättre utom för provet ur fraktionen 0-
100 mm för salva 1-H. Figurerna 4.6-4.8 innehåller exempel på kurvpassningarna för 
proverna från salva 1-L. Staplarna i diagrammets överdel visar residualerna, dvs. skillnaden 
mellan mätvärdet och passningskurvan.  
 
Siffran inom parantes anger antal teckenbyten för denna skillnad. Teckenbytesfrekvensen Ft, 
dvs. antalet teckenbyten delat med antalet möjliga teckenbyten, är ett mått på om residualerna 
är slumpmässigt fördelade eller inte. Ett värde nära 0 eller 1 anger ett möjligt systematiskt fel 
och därmed att passningsfunktionen är olämpligt vald. Ett värde nära 0,5 tyder på ett slump-
mässigt fel och därmed lämplig passningsfunktion. 
 
Figurerna 4.6-4.8 har frekvenserna 3/13 ≈ 0,23, 5/10 = 0,5 och 6/10 = 0,6. Detta tyder på i 
huvudsak slumpmässiga residualer och att Swebrec-funktionen är lämplig även ur denna 
synpunkt. 
 
Tabell 4.10 innehåller statistik för parametrarna, dvs. medelvärde ± standardavvikelse 
beräknade på data i Tabell 4.9. Dessa data visar att b-värdet i stort sett är lika (1,52-1,53) för 
alla prov som siktats över 0-45 mm och att det är större för de prov som siktades över 0-125 
mm. Lutningen s50 är lika för finproven på sprängt och krossat berg, dvs. bärlagerfraktionen, i 
vår undersökning. Eftersom x50-värdet är lägre för provet på det sprängda berget så innehåller 
det mer finmaterial. 
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Tabell 4.10: Statistik för passningsparametrarna i Tabell 4.9. 

Provserie x50 xmax b s50 s50· x50
0,75 

 mm mm  1/mm 1/mm0,25 
0-100 mm ur salva 30,5±2,3   129   ± 23 1,85±0,04 0,011±0,001 0,140±0,018
0-40 mm ur salva 9,9±1,9 34,0±  2,3 1,53±0,16 0,032±0,003 0,177±0,014
bärlagerfraktion 1 11,3±1,2 31,5±  0,0 1,52±0,11 0,033±0,002 0,202±0,013
bärlagerfraktion 2 9,0±1,4 28,6±  3,9 1,53±0,12 0,037±0,006 0,192±0,065
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Figur 4.6: Swebrec-funktion anpassad till siktdata för prov ur fraktion 0-100 mm, salva 1-L. 
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Figur 4.7: Swebrec-funktion anpassad till siktdata för prov ur fraktion 0-40 mm, salva 1-L. 
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Siktkurva prov 2008667, Vändle salva 1-L
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Figur 4.8: Swebrec-funktion anpassad till siktdata för prov ur bärlagerfraktion, salva 1-L. 
 
 
En jämförelse av parametervärdena för x50 och s50 för de två bärlagerfraktionerna uppvisar 
mindre skillnader. Värdet på produkten s50·(x50)0,75 ligger inom det storleksintervall 0,12-0,25 
som ges av ekvation (B2a-b), men eftersom siktkurvorna bara utgör stickprov på två 
grundfördelningar kan ingen särskild slutsats dras av detta. 
 
En slutsats som kan dras av siktkurvorna i detta avsnitt är emellertid att de är så konsistenta 
att de konkava delarna av dem duger att försöka bygga upp hela styckefallsfördelningarna för 
provhögarna med sprängt och krossat berg. Se kapitel 5 nedan. 
 

4.4.3 Styckefallskurvor från bildanalysen 
Analysen av alla bilderna med programmet Split Desktop utfördes av Greg Potts (Potts & 
Ouchterlony 2005). Den normala analysgången var att låta programmet välja lämpligaste 
inställningar själv, s.k. Auto delineation mod, med en finandelskorrektion, Fines factor ff, på 
50 %. Programmet gör då en indelning av bilden i stycken som avskiljs med linjer. 
 
Finandelskorrektionen innebär att den yta eller mängd material i bilderna som är finare än 
programmets upplösningsgräns ökas med 50 %, eller annat inställt ff-värde, för att kompen-
sera för finmaterial som inte syns i bilden. Siffran måste för en sprängsalva baseras på 
erfarenhet eftersom en siktkurva för kalibrering av Split i vanliga fall saknas. Greg Potts, som 
har vana vid att göra Splitanalyser valde att använda värdet ff = 50 %. 
 
För krossat material på band kan man stanna bandet, sikta en sträcka med material och 
kalibrera Split. Man får sedan hoppas på att resten av det krossade materialet ser likadant ut. 
Detta går knappast för en hel sprängsalva. 
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Innan styckefallet kan bestämmas ur bilden måste linjenätet retuscheras. Tyvärr har Split och 
andra bildanalysprogram tendenser att dela upp stora stenar i små stenar och att klumpa ihop 
små stenar till större. Vid utvärderingen av Vändle-bilderna har mellan 10 och 25 minuter per 
bild använts för retuscheringen. Ju större upplösning i bilden, desto längre tid krävs.  
 
Restuscheringen innebär att programmets automatiska bedömning av korngränser korrigeras 
betydligt. Därför är det inte lönt att leta efter de bästa programinställningarna i början av 
analysen. 
 

 
 
Figur 4.9: Retuscherade korngränser enligt Split, bild Top 1 ur salva 1-H. Jfr Figur 3.12. 
 
 
Alla sidobilderna för salva 1-L fotograferades med den lägre upplösningen 640×480 pixels 
medan toppbilderna fotograferades med högre upplösning, antingen 1280×960 eller 
2048×1536, vilket reducerades till 1536×1152 i analysen. Upplösningsgränsen i bilderna låg 
ungefär vid 10-20 mm, den s.k. Fines cut-off. Siktdata under denna gräns utgör en 
extrapolering av data enligt en Rosin-Rammler-fördelning. Alternativet en Gaudin-
Schuhmann-fördelning kan också väljas men inte den trovärdigare Swebrec-fördelningen. 
 
Eftersom digitalkameror kan ta bilder med olika upplösning gjordes några försök med bilder 
med olika upplösning och med att lägga ihop flera bilder för att ta fram riktlinjer för 
fotograferingen av salvhögar (Potts & Ouchterlony 2005). Följande bedömningar gjordes. 
▪ Uttrycks Fines cut-off i pixels kan värdet användas för att bedöma den optimala 

upplösningen att ta bilderna med. 
▪ Att ta flera bilder av en yta som ryms i en bild är normalt ingen fördel. 
▪ Att ta flera bilder är fördelaktigt om bilderna har mycket olika skala. 
▪ Det är rätt att använda högsta möjliga upplösning vid tagning av bilden och sedan 

reducera den till optimalt värde inför bildbehandlingen. Om finandelen har bedömts bli 
underrepresenterad kan då bilder med högre förstoring väljas ut och ingå i underlaget. 

 
Av olika skäl har dessa riktlinjer inte påverkat uppläggningen av bildfångsten utan kommit 
fram först efter analysen av bilderna. Dessutom gjorde pressen i arbetet under de sista 
veckorna att provhögarna från salva 2-L och 2-H fotograferades medan lastningen av salva 2 
ännu pågick. Resultaten från bildanalysen är därför inte så tillförlitliga som vore önskvärt.   
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Siktdata från bildanalysen finns i Bilaga 4. I varje tabell finns kolumner med medelvärden och 
standardavvikelser angivna så att jämnheten i värden för de olika provhögarna och mellan 
data från ovanyta och sida för en enskild provhög skall kunna jämföras. 
 
Av 12 bilder tagna av provhögen från salva 1-L ovanyta analyserades 7 och av 21 bilder från 
provhögens sidor analyserades 9. Siktdata finns i Tabell B4.1 och B4.2. På så sätt kan bilder 
tagna nära varandra jämföras men samplingen fördelades inte jämnt. 
 
Fyra bildpar är tagna nära varandra. Siktkurvorna för paren Top 3 - Side 1 och Top 9 - Side 
13 är likartade. Siktkurvorna för paren Top 1 - Side 21 och Top 11 - Side 8 avviker kraftigt 
från varandra. En möjlig förklaring är att i det första fallet är bildernas långsidor mer 
orienterade åt samma håll och i det sista fallet åt motsatt håll. När de är orienterade åt motsatt 
håll innehåller toppbilden mer material från högens mittdel, vilket kan förklara de observerade 
skillnaderna. Korrelationen mellan bilderna från ovantytan och sidoytan på provhögarna från 
salva 2-H och 2-L var också dålig. 
 
Provhögen från salva 1-H bedömdes vara den jämnaste och homogenaste. Det visar sig bl.a. i 
de relativt låga värdena för standardavvikelsen i Tabell B4.3. 
 
Figur 4.10a-d visar styckefallsfördelningarna från bildanalysen. Kurvorna för bilder av över- 
och sidoytorna utgör medelvärden av kurvorna för de enskilda bilderna. De heldragna 
kurvorna märkta alla bilder är resultat av Splits sammanvägning av bilderna. Den samman-
vägningen skiljer sig något från en medelvärdesbildning, vilket inses av Figur 4.10b där 
kurvorna baseras på samma bilder tagna ovanifrån. 
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Figur 4.10a: Styckefallskurvorna från analysen av provhög 1-L. 
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Figur 4.10b: Styckefallskurvorna från analysen av provhög 1-H. 
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Figur 4.10c: Styckefallskurvorna från analysen av provhög 2-H. 
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Figur 4.10d: Styckefallskurvorna från analysen av provhög 2-L. 
 
 
Figurerna 4.10 visar en tendens att styckefallet från bilderna av överytorna är grövre än från 
bilderna från sidoytorna på provhögarna. För 1-L och 2-L ger överytan ett grövre styckefall 
men för hög 2-H är skillnaden försumbar. Detta kan tolkas som en viss segregering av 
materialet i provhögarna. 
 
Figur 4.11 visar styckefallskurvorna för provhög 1-H i lin-lin och log-log skala. Splitkurvorna 
har en annorlunda karaktär i finområdet i log-log skala än siktkurvorna i Figur 4.6-4.8. Sikt-
kurvorna är konkava uppåt och Splitkurvorna svagt konvexa, vilket strider mot den absoluta 
majoriteten av siktade styckefallskurvor för sprängt berg.  
 
En förklaring är att kurvorna i Figur 4.11 nedanför Fines cut-off punkten vid 65 mm utgör en 
extrapolering med förutbestämd matematisk form, i detta fall Gaudin-Schuhmann- funktionen 
konstant·xα som ger en rät linje i log-log skala. 
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Figur 4.11: Styckefallskurvorna för provhög 1-H, dvs. samma kurvor som i Figur 4.10b. 
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I lin-lin skala är kurvorna i Figur 4.11 konvexa över hela det aktuella storleksintervallet, i 
motsats till Swebrec-funktionen i Figur B1.2 som har långt intervall där funktionen är relativt 
linjär. Eftersom Swebrec-funktionen i allmänhet återger siktkurvor så väl kastar detta ett 
tvivel över Splitkurvornas utseende. Tabell 4.11 ger statistiken för bildanalysresultaten från 
Tabell B4.5.  
 
Tabell 4.11: Statistik för styckefallsdata för bildanalysen. Alla siffror i mm. 
Hög Foton Vy x20 x50 x80 Cut-off Top-size 

1-L 7 Ovanyta 66±13 221±50 422±94   
 9 Sidoytor  43±22 158±32 331±87   
 16 Alla bilder 53 189 388 85-161 885 
1-H 7 Ovanyta  23±  7 131±25 310±58   
  Sidoytor  - - -   
 7 Alla bilder 28 136 314 65-108 654 
2-H 2 Ovanyta  28±18 132±12 313±73   
 6 Sidoytor  38±12 141±20 293±49   
 8 Alla bilder 40 145 301 75-131 763 
2-L 2 Ovanyta  40±14 149±45 304±85   
 6 Sidoytor  36±18 127±45 259±86   
 8 Alla bilder 42 139 297 55-  83 664 
 
Tabellen visar tydligt att bildanalysens egentliga mätområde är storleksintervallet cut-off till 
top-size eller xmin-xmax är högst ungefär 0,1-1×xmax., dvs. en tiopotens i styckestorlek. Dvs. 
halva området i figurerna med logaritmisk skala på x-axeln utgör extrapolerade data. 
 
Top-size värdet xmax är någorlunda rimligt m.h.t. definitionen på skut som stenar om 0,8 m i 
sida. Det lägre cut-off värdet xmin ges ungefär av det minsta värdet för en enskild bild. Det 
högsta värdet är medelvärdet för cut-off värdena för de enskilda bilderna. I enskilda bilder 
ligger cut-off värdet obetydligt högre än x50-värdet. 
 
Tabellen konkretiserar de slutsatser som drog ur kurvorna i Figur 4.10a-d. Beträffande 
medelstyckefallet x50 visar tabellen samma resultat som den okulära besiktningen; nämligen 
att styckefallet i salva 1-L är grövre än i salva 1-H men att skillnaden mellan salvorna 2-L och 
2-H är obetydlig. Skillnaden i styckefall mellan högarna 1-H, 2-H och 2-L är inte särskilt stor. 
Den viktiga frågan om bildanalysens resultat kan jämföras med siktningen diskuteras nedan.  

4.4.4 Skutberäkning 
För att styckefallskurvorna för provhögarna skall kunna räknas om till motsvarande värden 
för salvorna krävs att vi kan uppskatta de skutvolymer som lagts åt sidan. Under utlastningen 
av salva 1-L räknades antalet skut till ca 440 stycken och antalet skut från salva 1-H till ca 
500 st. Vid utlastningen av de salvdelarna 2-H och 2-L användes Split för att räkna antalet 
skut och uppskatta skutvolymen. Split användes även för skutberäkningarna på salva 1-H. 
 
Skuthögarna fotograferades från pallkrönet, se Figur 4.12, med samma basketbollar som 
skalstockar som vid fotograferingen av provhögarna. Basketbollarna är egentligen för små för 
att tillåta en noggrann uppskattning av skutvolymerna men antalsbestämningen är oberoende 
av absolutmåtten i bilden. Figuren visar också motsvarande Split-indelningar. På grund av 
svårigheterna med skalan gjordes utvärderingen med Split två gånger. Motsvarande stycke-
fallsfördelningar visas i Figur 4.13. Kurvorna har samma grundutseende som provhögarnas. 
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Figur 4.12: Foton av skuthögarna för salvorna 1-H, 2-H och 2-L i ordning uppifrån. 
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Figur 4.13: Skutfördelningar för salvorna enligt Split.  
 
 
Bilderna i Figur 4.12 innehåller stycken som inte är skut och dessutom skapar Split vid 
styckeindelningen ett stort antal småstenar som inte finns. Därigenom blir antalet ”skut” i 
bilden orealistiskt stort. Grunddata finns i Bilaga 4, Tabell B4.6. 
 
Därför har en undre gräns om 0,25 m valts som skutdefinition i bilderna. Då stämmer antalet 
räknade stenar för salva 1-H, 426 st, rätt väl med det handräknade antalet skut, 500 st. Utan 
skutgräns räknar Split till 1720 stenar ner till ungefär 0,1 m sida. Med en skutgräns om 0,5 m 
räknar Split ca 200 stenar för salva 1-H, vilket är mindre än hälften av det undanlagda antalet 
skut. Skutgränsen 0,25 m har sen också använts för salvorna 2-H och 2-L. 
 
Gränsen kan verka låg jämfört med förkrossens intag 0,8 m. Vid genomgången av skut-
högarna syntes emellertid att många av de undanlagda skuten med god marginal var mindre 
än 0,8 m.  Eftersom medelskutets storlek är ungefär lika stor i alla tre salvorna där Split 
använts, så har medelvärdet och antalet skut använts för att beräkna skutandelen för salva 1-L. 
 
 
Tabell 4.12: Uppskattning av skutandelen i Vändlesalvorna. 
Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 
Total yta, m2  110,4 80,1 87,2 
Total volym, m3 89,5 82,7 60,8 74,1 
Antal skut    440      426    308    339 
Medelskut, m3/skut  0,20 0,19 0,20 0,22 
Medelskut, m sida 0,59 0,58 0,58 0,60 
Total massa, m3 4638 4956 6233 4902 
Skut % 1,9 1,7 1,3 1,2 
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Skutdata följer som synes samma trend som medelstyckefallet i avsnitt 4.4.3, att andelen är 
större för salva 1-L med lägre specifik laddning än i salva 1-H och att andelarna för salva 2-H 
och 2-L är rätt lika. 
 
Skutandelarna är så små att de inte nämnvärt kommer påverka konstruktionen av siktfördel-
ningarna för provhögarna. Därför tas de heller inte med i det arbetet. 
 
Det skall till sist poängteras att värdena är rätt osäkra på grund av osäkerheten med 
skalstockarna. Detta kan lätt rättas till med större skalstockar och då kan metoden att räkna 
skut och beräkna skutvolymen med digital bildanalys bli ganska användbar. 

4.4.5 Siktkurvor från krossning av enstaka stenar eller stenar i bädd 
Svedensten & Hulthén (2005a-b) presenterar partikelstorleksfördelningar av den typ som 
visas i Figur 4.14 och 4.15. 
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Figur 4.14: Siktkurvor från SPB-prov på sprängt material från salva 1-L. Kompressions- 

graden (10, 15, 20, 25 och 30 %) ökar med minskande styckestorlek. 
 
 
Svedensten & Hulthén (2005a, b) drar följande slutsatser av sin undersökning: 
 
”Ingen tydlig skillnad finns mellan kraft-deformationsdiagrammen från SPB-proven från 
salvorna med olika specifik laddning. Styckefallskurvorna har väldigt lika utseende och de 
skillnader som finns kan inte statistiskt säkerställas utan tros bero på avvikelser i de provade 
stenarna såsom form och lokal sammansättning. 
 
Skillnad mellan salva 1 och 2 är större än mellan salvdelarna med hög och låg specifik 
laddning. Bedömningen görs därför att skillnaden i sprängintensitet var för låg i jämförelse 
med de lokala avvikelserna. Utifrån de försök som är gjorda går det därför inte att säga att det 
skulle bli någon direkt skillnad i krossresultat till följd av sprängningen.”  
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Figur 4.15: Siktkurvor från IPB-prov på sprängt material från salva 1-L. Kompressions- 

graden (10, 15, 20, 25, 30 och 35 %) ökar med minskande styckestorlek. 
 
 
”Inga riktigt säkra skillnader i utfall mellan de olika IPB-proverna kan heller ses. De 
skillnader som finns kan inte sägas vara statistiskt säkerställda då proven inte har upprepats. 
Till skillnad mot SPB görs endast ett prov för varje kompression vilket minskar säkerheten i 
resultaten. Det totala intrycket av försöksresultaten är att de är svårt att göra någon egentlig 
skillnad mellan materialen.  
 
Det finns vissa skillnader men de bedöms inte vara tillräckligt stora och entydiga för att kunna 
säkerställa någon skillnad mellan materialen. För salva 1 finns en skillnad i utfall mellan 
salvdelarna 1-H och 1-L vad gäller partikelstorleksfördelning. Denna skillnad är dock inte 
entydig då styckefallet för 1-L är grövre vid lägre kompressioner men finare vid högre. 
Tryckresponsen är likartade, åtminstone vid lägre kompression då större statistisk säkerhet 
finns eftersom det består av mätningar från flera försök. För salva 2 är skillnaden mellan 
salvdelarna ännu mindre.” 
 
”För SPB-proven på det krossade materialet kunde ingen tydlig skillnad ses mellan materialen 
från samma salva men olika specifik laddning. Kurvorna har väldigt lika utseende som 
kurvorna från det sprängda materialet. Detta motsäger den tidigare hypotesen om att de 
skillnader som fanns för det sprängda materialet skulle bero på avvikelser i de provade 
stenarna såsom form och lokal sammansättning. 
 
I stället verkar det som om det finns skillnader, även om de är små, vilka tros bero mer på 
sprängplatsen i täkten (dvs. geologin eller pallhöjden/laddpelarens längd) än på den specifika 
laddningen. Det är större skillnad mellan salva 1 och 2 än mellan delarna i respektive salva. 
Utifrån de försök som är gjorda går det därför inte att säga att det skulle finnas någon direkt 
skillnad i krossresultat till följd av den specifika laddningen.  
 
Det kan dock finnas skillnader som inte kan detekteras i försöken. Stenar av samma storlek 
har tagits ut vid samtliga försök. Det kan vara så att stenar av samma storlek efter sprängning 
har utsatts för ungefär samma mängd energi och därför har ungefär samma storlek. Det skulle 

 



 - 51 -

då inte finnas någon direkt skillnad mellan stenarna av samma storlek men den totala storleks-
fördelningen varierar vilket kommer leda till olika krossresultat.”  
  
Till fördelningsdata i Bilaga 5 har Swebrec-funktionen anpassats och parametervärden 
bestämts på samma sätt som i avsnitt 4.4.2. Parametervärdena ges i Bilaga 6. Figurerna 4.16a-
e och 4.18a-f nedan visar några passningsexempel. 
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SPB-prov salva 1-L, sprängt material, 15 % kompression
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Figur 4.16a-b: Passning av Swebrec-funktion till SPB-krossningsdata för salva 1-L.  
 a) x50 = 13,3 mm, xmax = 18,1 mm, b = 1,822 och r2 = 0,9980. 
 b) x50 = 11,2 mm, xmax = 17,2 mm, b = 1,777 och r2 = 0,9995. 
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SPB-prov salva 1-L, sprängt material, 20 % kompression
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SPB-prov salva 1-L, sprängt material, 25 % kompression

0.2 2 20
Maskvidd, mm

1

10

A
nd

el
 p

as
se

ra
r, 

%

1

10

-0.5

0

0.5

-0.5

0

0.5

R
es

id
ua

ls
 [3

]

 
 
Figur 4.16c-d: Passning av Swebrec-funktion till SPB-krossningsdata för salva 1-L.  
 c) x50 = 8,2 mm, xmax = 12,8 mm, b = 1,470 och r2 = 0,9989. 
 d) x50 = 6,8 mm, xmax = 13,8 mm, b = 1,712 och r2 = 0,9995. 
 
 
Passningen är i de flesta fall utomordentlig och residualerna är små, se Figur 4.16a-e. För de 
64 kurvorna gäller att korrelationen i 62 fall är r2 > 0,995 och i 38 fall r2 > 0,999. Var och en 
av kurvorna ger en utomordentlig passning men sammanställningen i Figur 4.17 nedan visar 
att tre av kurvorna går omlott mellan vid ca 90 %. Det beror delvis på att datapunkter som kan 
styra upp kurvorna saknas, se tabell B5.1. Vid en förfinad analys kan t.ex. xmax-värdena styras 
upp så att de avtar monotont med ökande kompression. 
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SPB-prov salva 1-L, sprängt material, 30 % kompression
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Figur 4.16e: Passning av Swebrec-funktion till SPB-krossningsdata för salva 1-L.  
 e) x50 = 6,5 mm, xmax = 14,6 mm, b = 1,787 och r2 = 0,9993. 
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Figur 4.17: Swebrec-funktionerna i Figur 4.16a-e fast i lin-log skala. Jmf. Figur 4.14.  
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Motsvarande IPB-kurvor för salva 1-L finns i Figur 4.18a-f och 4.19. Motsvarande kurvor för 
de övriga salvorna ser i princip likadana ut. 
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Figur 4.18a: Passning av Swebrec-funktion till IPB-krossningsdata för salva 1-L.  
  x50 = 18,0 mm, xmax = 19,0 mm, b = 1,317 och r2 = 0,9999. 
 
 

IPB-prov salva 1-L, sprängt material, 15 % kompression
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Figur 4.18b: Passning av Swebrec-funktion till IPB-krossningsdata för salva 1-L.  
  x50 = 17,2 mm, xmax = 19,0 mm, b = 1,257 och r2 = 0,9995. 
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IPB-prov salva 1-L, sprängt material, 20 % kompression
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Figur 4.18c: Passning av Swebrec-funktion till IPB-krossningsdata för salva 1-L.  
  x50 = 15,4 mm, xmax = 19,1 mm, b = 1,392 och r2 = 0,9991. 
 
 

IPB-prov salva 1-L, sprängt material, 25 % kompression
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Figur 4.18d: Passning av Swebrec-funktion till IPB-krossningsdata för salva 1-L.  
  x50 = 13,7 mm, xmax = 19,6 mm, b = 1,645 och r2 = 0,9990. 
 
 
Passningen är fortfarande utomordentlig men passningen till SPB-data var bättre i finområdet. 
Där har kurvorna i Figur 4.18 en tendens att ge för höga värden. Det vore möjligt att bättra 
passningen i finområdet genom att använda en annan viktfunktion men det sker då på 
bekostnad av passningen för det grövre styckefallet. Det har därför inte gjorts här. 
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IPB-prov salva 1-L, sprängt material, 30 % kompression
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Figur 4.18e: Passning av Swebrec-funktion till IPB-krossningsdata för salva 1-L.  
  x50 = 12,3 mm, xmax = 20,0 mm, b = 1,509 och r2 = 0,9928. 
 
 

IPB-prov salva 1-L, sprängt material, 35 % kompression
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Figur 4.18f: Passning av Swebrec-funktion till IPB-krossningsdata för salva 1-L.  
  x50 = 9,6 mm, xmax = 20,2 mm, b = 1,689 och r2 = 0,9990. 
 
 
IPB-krossningen beskrivs oerhört väl av att xmax är konstant, se Tabell B6.1.  Eftersom xmax = 
19,5±0,5 mm är standardavvikelsen bara drygt 2,5 %. Detta tyder på att den övre klassgränsen 
för provmaterialet, xmax = 19 mm, hade kunnat användas utan att nämnvärt försämra 
beskrivningen av IPB-provningens styckefall. 
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Figur 4.19: Swebrec-funktionerna i Figur 4.18a-f fast i lin-log skala. Jmf. Figur 4.15.  
 
 
Till skillnad från tidigare redovisade data för flera krosstyper (Ouchterlony 2003) så känne-
tecknas IPB-krossningen inte av att produkten s50·x50

0,75 är relativt konstant. Se Bilaga 1, 
ekvationerna B2a och B2b samt Ouchterlony (2005a). Möjligen beror det på att bädd-
tjockleken 50 mm ännu vid 35 % kompression är större än stenstorleken 16-19 mm. 
 
SPB-krossningen däremot beskrivs bättre av ett konstant b- eller s50-värde. Standard-
avvikelsen för dessa värden är ca 10 % av respektive medelvärden. SPB-krossningen liknar de 
fallviktsprov som JKMRC utför (Napier-Munn et al. 1996) för att ta fram s.k. breakage 
appearance functions. Dessa provkurvor återges väl av Swebrec-funktionen (Ouchterlony 
2003, 2005a) så att SPB-kurvorna återges väl är inte så förvånande.  
 
IPB-provningen är däremot ny, även om den på visst sätt liknar sådan krossning som 
Swebrec-funktionen täcker. Härigenom har Swebrec-funktionens användbarhet utökats 
ytterligare. 

4.4.6 Bergmaterialkurvor 
Även bergmaterialkurvorna (Sandvik 1994) kan beskrivas tämligen väl med Swebrec-
funktionen. Kurvorna, som är polygondrag i ett lin-log-diagram, visas i Figur 4.20. Kurvorna 
nr 62-65 svarar mot normala sprängsalvor i normalt berg med olika pallhöjd, håldiameter och 
hålavstånd. Kurva nr 66 svarar mot rivande brytning, s.k. ripping. Figur 4.21 visar 
bergmaterialkurvornas brytpunkter och de Swebrec-funktioner som anpassats till dem. 
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Figur 4.20: Sandviks bergmaterialkurvor med brytpunkter för polygondragen inlagda. 
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Figur 4.21: Swebrec-funktioner anpassade till bergmaterialkurvornas brytpunkter. 
 
Tabell 4.13 visar motsvarande parametervärden. 
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Tabell 4.13: Bergmaterialkurvorna och motsvarande Swebrec-parametrar. 
 Nominellt  Kurvpassning 

 x50 xmax  x50 xmax b r2 s50· x50
0,75

Kurva mm mm  mm mm   1/mm0,25 
62 150 600  160 711 2,351 0,9980 0,111 
63 250 1100  257 1832 3,524 0,9987 0,112 
64 350 1600  364 1755 3,219 0,9963 0,117 
65 450 2000  476 3491 4,995 0,9951 0,134 
66 100 400  96 584 2,211 0,9978 0,098 

 
Passningskurvornas medelstyckefall x50 ligger i genomsnitt ca 5 % över bergmaterial-
kurvornas nominella värden medan avvikelsen för xmax-värdena som väntat är betydligt större 
men passningen är god inom området 10-90 %. Värdet på parametern s50· x50

0,75 ligger mycket 
nära det värde på 0,12 som angetts för sprängsalvor i full skala i ekvation B2a, vilket stödjer 
observationen att parametern är någorlunda konstant.  
 
Den i Vändle aktuella kurva 63 med x50 = 250 mm visar, liksom de andra bergmaterial-
kurvorna en bimodal karaktär med en brytpunkt i intervallet 20-100 mm, se Figur 4.22. 
Swebrec-funktionen ligger emellertid som mest 2,5 % från kurvans brytpunkter. 
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Figur 4.22: Brytpunkterna för bergmaterialkurva nr 63 med anpassad Swebrec-funktion. 
 
 
Eftersom siktresultaten för grovfraktionerna i avsnitt 4.4.1 pekar på ett x50-värde för våra 
försökssalvor runt 150 mm så är sannolikt kurva 62 mer representativ för sprängresultaten i 
Vändle, men den slutliga bedömningen görs efter konstruktionen av provhögarnas siktkurvor. 
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5 Provhögarnas siktkurvor 

5.1 Konstruktion av siktkurvorna 
Konstruktionen av siktkurvorna har gjorts på följande grunder: 
1. Swebrec-funktionen i Figur B1.2 är relativt linjär inom området 10-60 % av passerad 

mängd. Siktdata för grovfraktionerna i avsnitt 4.4.1 visar att värdena för maskvidderna 40 
och 100 mm ligger inom 10-19 % respektive 24-38 %, dvs. inom linjaritetsområdet. 

 
Därför antas siktvärdena för maskvidderna 45, 63 och 90 mm (interpolering) och ett värde 
för maskvidden 125 mm (extrapolering) falla på en rät linje genom värdena från 
Powergridsikten för maskvidderna 40 och 100 mm.  

 
2. Laboratoriesiktkurvorna för fraktionen 0-100 mm i avsnitt 4.4.2 antas vara relativt 

opåverkade av provtagningen samt frånvaro av underkorn i intervallet 0-40 mm.  
 

Därför har siktvärdet för maskvidden 40 mm i Tabell 4.6 använts som utgångspunkt, för 
provhög 1-L t.ex. 16,1 %. Eftersom maskvidden 40 mm saknas i laboratoriesiktvärdena 
har ett värde beräknats (interpolering) på grundval av värden för maskvidderna 31,5 och 
45 mm. För hög 1-L med värdena 52,6 % och 66,0 % ur Tabell B3.1 erhålls t.ex. andelen 
passerat vid 40 mm som 61,03 %.  
 
Laboratoriesiktdata för provhög 1-L för maskvidder mindre än 40 mm har sedan räknats 
om med faktorn 16,1/61,0 ≈  0,264, dvs. skalats ner i denna proportion. Härigenom 
kommer laboratoriesiktkurvans svans att vara en kontinuerlig fortsättning av 
interpolationslinjen ner i finområdet. Även siktkurvans lutning bör vara någorlunda 
kontinuerlig men det får avgöras från fall till fall. 
 

3. Ett galler eller en grizzly med given öppning släpper igenom betydligt större stenar än en 
siktduk med kvadratiska öppningar av samma mått. Hur mycket större en kvadratisk 
öppning måste vara för att släppa igenom samma mängd stenar beror på hur flisiga 
stenarna är. Galleröppningarna har därför multiplicerats med en ”flisighetsfaktor”. 

 
Ett sätt att bestämma flisighetsfaktorn vore att kräva att grizzlyvärdena hamnar under 
interpolationslinjen under punkt 1 ovan. Skälet är att Swebrec-funktionen och alla andra 
fördelningsfunktioner som används för att beskriva styckefallet oftast är konkava nedåt, 
dvs. uppvisar en avtagande lutning med ökande maskvidd. 
 
Här har vi i stället låtit flisighetsfaktorn variera vid kurvpassningen och valt ett värde som 
på ett rimligt sätt minimerar passningens godhetstal r2. Det får nästan samma effekt. 

 
4. För att konstruera siktkurvorna för provhögarna behövs inte skutandelen i salvan, de 

behövs om provhögsresultaten skall räknas om för att gälla för salvhögarna. Då behövs 
skutandelen. I avsnitt 4.4.4 gjordes en ungefärlig skutberäkning med bildanalys som 
visade att 1-2 % av salvorna utgörs av skut med en medelkantlängd av ca. 0,6 m. Då hade 
alla stenar större än 0,25 m räknats in.  
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Många stenar i provhögarna är emellertid större än 0,25 m. En visuell bedömning ger 0,4-
0,5 m som ett rimligare värde. I vårt underlag har vi ansatt en skutgallervidd om 400 mm 
som följaktligen också korrigeras med flisighetsfaktorn i kurvpassningen. 

Kurvpassningen har liksom tidigare gjorts med programmet TableCurve2D. Det visade sig att 
en flisighetsfaktor om 1,10-1,15 ger högst korrelation, i stort sett oavsett skutandelen. Den 
större flisigheten tenderar att öka det beräknande medelstyckefallet med 5-10 mm. Flisigheten 
påverkar emellertid värdet på största skutstorlek xmax rätt avsevärt.  
 
Med hänsyn till osäkerheten i mätdata och om hur representativa provhögarna är för salvorna 
spelar det ingen större roll om provhögarna representerar 98 eller 99 % av styckefallet i 
salvorna utan värdet 100 %, dvs. 0 % skutandel har valts i brist på bättre. Vidare så tenderar 
en skutgallervidd om 500 mm att försämra passningen.  
 
Här har vi valt en skutgallervidd om 400 mm, flisighetsvärdet 1,10 och skutandelen 0 % som 
representativa. Motsvarande siktdata som använts i passningsarbetet ges i Bilaga 7. Data visas 
också i Figur 5.1. Parametrar i de anpassade Swebrec-funktionerna ges i Tabell 5.1. 
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Figur 5.1: Konstruerade siktdata för provhögarna.  
 
 
Tabell 5.1: Swebrec-parametrar för kurvpassning till konstruerade siktkurvor . 

 x50 xmax b r2 s50· x50
0,75 s50 

Provhög mm mm   1/mm0,25 1/mm 
1-L 167 522 2,016 0,9993 0,123 0,00265 
1-H 141 450 1,965 0,9989 0,123 0,00301 
2-H 190 524 2,300 0,9997 0,153 0,00299 
2-L 180 550 2,464 0,9997 0,151 0,00306 
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En jämförelse av kurvorna i Figur 5.1 och data i tabellen visar på skillnader i styckefallsdata 
för det två salvorna. Data för salva 1 verkar rimligare än data för salva 2 i och med att x50 är 
mindre för provhög 1-H än för hög 1-L, inte tvärtom som för salva 2. Visare ligger värdet på 
parametern s50· x50

0,75 för högarna i salva 1 närmare det förväntade värdet 0,12. 
Detaljerna i passningen framgår av Figur 5.2a-d. I Figur 5.2a har också den Rosin-Rammler-
fördelning lagts in som stämmer bäst i området runt medelstyckefallet x50. 
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Figur 5.2a: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 1-L. 
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Figur 5.2b: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 1-H. 
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Figur 5.2c: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 2-H. 
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Figur 5.2d: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 2-L. 
 
 
 
Motsvarande kurvor i lin-log-skala visas i Figur 5.3a-d. 
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Figur 5.3a: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 1-L i lin-log-diagram. 
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Figur 5.3b: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 1-H i lin-log-diagram. 
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Figur 5.3c: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 2-H i lin-log-diagram. 
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Figur 5.3d: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 2-L i lin-log-diagram. 
 
 
 
De konstruerade siktkurvorna ser trovärdiga ut, åtminstone inom intervallet 0-90 %. Inom 
intervallet 90-100 % påverkas möjligen resultatet av att skutandelen satts lika med 0 %. 
Däremot är det värt att påpeka att konstruktionen bygger på Swebrec-funktionen och att hela 
den bas med hundratals siktkurvor för sprängt och krossat bergmaterial som rapporteras av 
Ouchterlony (2003) gör Swebrec-funktionen till det trovärdigaste alternativet.  
 

5.2 Jämförelse med andra styckefallsfördelningar 
Det vanligaste alternativet till Swebrec-funktionen är Rosin-Rammler-fördelningnen 
(Ouchterlony 2003, 2005a). I Figurerna 5.2a och 5.3a har en sådan fördelning med bäst 
passning runt x50 lagts in.  Figurerna visar att Rosin-Rammler-fördelningen varken klarar av 
att återge data i finområdet eller i grovområdet. Den stora skillnaden i finområdet framgår av 
Figur 5.4. Den visar också att siktprovets findel sluter an till interpolationsdelen av kurvan 
med god kontinuitet i lutningen, vilket var en av grunderna för konstruktionen.  
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Figur 5.4: Den konstruerade siktkurvan för provhögen från salva 1-L i log-log-diagram. 
 
 
Rosin-Rammler-fördelningens oförmåga att beskriva findelens av kurvan krökning i log-log-
skala är dess största nackdel. Avsaknaden av en skutgräns är en annan, men mindre nackdel. 
Fördelningen ingår i fragmenteringsmodellen Kuz-Ram (Ouchterlony 2003, 2005a). Det finns 
en utveckling av Kuz-Ram-modellen där en flackare Rosin-Rammler-fördelning används för 
maskvidder mindre än brytpunkten som ofta är x50. Denna bimodala fördelning har ändå flera 
nackdelar jämfört med Swebrec-funktionen; 
▪ den kräver flera kurvparametrar 
▪ den är alltjämnt linjär i log-log-skala 
▪ valet av brytpunkt är tämligen godtyckligt 
▪ den har en diskontinuerlig lutning vid brytpunkten. 
På grund av Swebrec-funktionens goda passningsegenskaper föreslogs (Ouchterlony 2005a, 
b) att denna skulle ersätta Rosin-Rammler-fördelningen i Kuz-Ram-modellen. 
 
Figur 5.5 visar en jämförelse mellan bildanalysresultaten från avsnitt 4.4.3. 
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Figur 5.5a-c: Jämförelse mellan styckefall bestämt med bildanalys (Split) och siktning. 
 

 



 - 69 -

0 100 200 300 400 500 600 700 800
Maskvidd, mm

20

50

80

30

40

60

70

90

100
Andel passerar, %

Provhög 2-L
konstruerad siktkurva
Split, alla bilder
Split, ovanifrån
Split, från sidan10

.  
0.1 1 10 100

Maskvidd, mm

20

50

80

30

40

60

70

90

100
Andel passerar, %

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

10

. 
 
Figur 5.5d: Jämförelse mellan styckefall bestämt med bildanalys (Split) och siktning, forts. 
 
 
Figur 5.5 visar att bildanalyskurvorna har en annan form. Inom finområdet är de av Rosin-
Rammler-karaktär för det är inbyggt i Split (Potts & Ouchterlony 2005), dvs. bildanalys-
kurvorna avtar snabbare med minskande maskvidd. Som redan nämnts motsägs detta 
beteende av laboratoriesiktdata.  
 
Bildanalyskurvorna är också flackare inom grovområdet, dvs. ökar långsammare med ökande 
maskvidd. Konsekvensen är att bildanalyskurvorna förutsäger fler stora stenar i provhögarna 
än de konstruerade siktkurvorna. Tabell 5.2 ger jämförelsedata. 
 
 
Tabell 5.2: Swebrec-parametrar för kurvpassning till konstruerade siktkurvor. 
Salva 1-L  1-H  2-H  2-L  

 sikt bild diff % sikt bild diff % sikt bild diff % sikt bild diff %
x20, mm 54 53 -2 43 28 -35 82 40 -51 77 42 -46 
x50, mm 167 189 13 141 136 -4 190 145 -24 180 139 -23 
x80, mm 294 388 32 254 314 24 301 301 0 291 297 2 
xmax, mm 522 885 70 450 654 45 524 763 46 550 664 21 
 
Snedvridningen av bildanalyskurvorna mot flackare styckefallsfördelning framgår också i 
tabellen eftersom differensen hela tiden går mot större värden med ökande maskvidd (nedåt i 
tabellen). Denna snedvridning gör att sikt- och bildanalyskurvorna korsar varandra, dvs. ger 
samma styckefall, för en viss maskvidd. 
 
I en mening är siktresultaten och bildanalysresultaten konsistenta. Båda visar att för salva 1 så 
ger den högre specifika laddningen ett finare styckefall, ett lägre x50-värde. Båda visar på 
motsatt förhållande för salva 2.  
 
Däremot finns en förskjutning av resultaten mellan salva 1 och 2 i den meningen att för salva 
1 ger siktningen och bildanalysen någorlunda lika stort värde för medelstyckefallet x50 medan 
skillnaden är 25 % för salva 2. Detta innebär en sannolikt systematisk skillnad vars orsak vi 
inte känner.  
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Det finns flera tänkbara orsaker till en sådan systematisk skillnad, dels mellan metoderna, dels 
mellan salvorna: 
1. Siktningen av salva 1 gjordes först i veckan och skedde under bättre väderförhållanden, 

utan inverkan av frysgrader och snö. Sammanfrysning av bergstycken kan ha gett grövre 
styckefall medan fotona av provhögens yta inte påverkas direkt. 

 
2. Vi var tvungna att fotografera provhögarna från salva 2 medan utlastningen och högupp-

byggnad ännu pågick. Utlastningen skedde under betydlig brådska och urvalet av dumper-
lass kan ha blivit lidande. Siktningen gjordes emellertid på ett urval av de färdiga högarna. 

 
3. Salva 2 och slutet av salva 1-H lastades direkt i mobilkrossar med andra öppningsmått, 

vilket kan ha påverkat skutstorleken och följaktligen urvalet som gått till provhögarna. 
Bildanalysvärden för x  i Tabell 5.2 tyder möjligen på det. max

 
4. Variationer i geologi och relativ avladdning, se avsnitt 4.2, för salvorna och deras delar.  
 
5. Skillnad i sprängämnesblandning mellan de två salvorna eller möjligen mellan 

salvdelarna, se avsnitt 4.2.  
 
De sammanlagda omständigheterna talar dels för att styckefallsdata för salva 1 är mest 
tillförlitliga och dels för att siktkurvorna är mer tillförlitliga än styckefallet från bildanalysen.  
 
Ouchterlony (2005a, b) påvisade att siktdata från Bårarp följde Swebrec-funktionen så väl att 
den funktion som anpassades till siktdata i grovområdet (90-500 mm) återgav data i 
finområdet (0,2-22,4 mm) utomordentligt väl. Figur 5.5 visar att denna metod används på 
bildanalysens styckefallsdata för grovområdet (t.ex. 150-750 mm) eftersom siktdata och 
styckefallsdata från bildanalysen ser annorlunda ut. 
 
Den anpassade Swebrec-funktionen till bildanalysens styckefallsdata i området 150-750 mm 
har en lutning som ger parametern s50· x50

0,75 ett något lägre värde än väntat, ca 0,10 i stället 
för 0,12 mm-0,25. Detta är ytterligare en punkt som talar till bildanalysresultatens nackdel 
jämfört med den konstruerade siktkurvan. 
 
Omständigheterna motsäger heller inte att Swebrec-fördelningen är den bästa beskrivningen 
av styckefallet från fullskalesalvorna salvorna i Vändle. Detta stöds även av att styckefalls-
fördelningarna från krossproven i avsnitt 4.4.5 i huvudsak följer Swebrec-fördelningen väl.  
Därför jämförs siktdata för provhögarna med bergmaterialkurvor nr 62 och 63 i Figur 5.6. 
 
Om skutandelen om 1-2 % läggs till provhögarnas styckefallskurvor kommer siktmängderna i 
figuren att minska med motsvarande procentsatser ∆P ≈ 1-2 %. Dvs. maskvidderna, t.ex. x50 
för medelstyckefallet, kommer att förskjutas något mot grövre styckefall. Denna förskjutning 
kan med hjälp av lutningen s50 ≈  0,003 mm-1 i Tabell 5.1 uppskattas till 5-10 mm vilket är 
knappt märkbart i Figur 5.6. 
 
Därför kan vi säga att det sprängda styckefallet i Vändle egentligen mer liknar bergmaterial-
kurva 62 (med x50 = 150 mm) än kurva 63 (med x50 = 250 mm). Med god vilja kan det 
uttryckas som att det sprängda berget följer kurva nr 63 men med mer finmaterial men 
siktkurvorna för provhögarna är egentligen lite för branta i området +40 mm för at detta skall 
vara giltigt. 
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Figur 5.6: Jämförelse mellan siktdata för provhögarna och bergmaterialkurvor. 
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6 Fragmenteringen och sprängningens inverkan 

6.1 Fragmenteringsformler och designkurvor 
Den mest spridda ekvationen för att göra en prognos av medelstyckefallet vid pallsprängning 
är den s.k. Kuz-Ram modellen (Cunningham 1987 & Ouchterlony 2005a). Medelstyckefallet 
x50 ges av 
 
 x50 = A·Q1/6·(115/sANFO)19/30/q0,8, (1) 

där 

 x50 = medianvärdet eller maskvidden som 50 % av materialet passerar i cm! 
 Q = laddningsvikten per hål (kg) 
 q = specifik laddning (kg/m3) 
 sANFO =  sprängämnets viktstyrka relativt ANFO (%) 
  
Bergfaktorn A ligger inom intervallet 0,8-21 och ges av 
 
 A = 0,06·(RMD+RDI+HF), (2) 
 
där 
 
 RMD = Rock mass description = Bergmasseterm = 10 (om starkt vittrat),  
     JF (om vertikala slag) eller 50 (om massivt) 
 JF = Joint Factor = Sprickavståndsterm JPS + vinkelterm JPA 
  JPS  = 10 (om medelavstånd SJ < 0,1 m), 20 (om SJ inom 0,1 m till skut storlek xO)  
    eller 50 (om SJ > skut) 
  JPA  = 20 (om stupning ut från pall), 30 (om strykning ┴ front) 
  eller 40 (om stupning in i pall) 
 RDI  = Densitetsterm = 0,025·ρ(kg/m3) – 50 
 HF  = Hårdhetsterm = E/3 om E < 50 eller σc/5 om E > 50. 
 beror av tryckhållfastheten σc(MPa) eller E-modulen E(GPa) 
 
I den första versionen av modellen (Kuznetsov 1973) så finns tre klasser för A-värdet; A = 7 
för medelhårt, A = 10 för hårt men sprickrikt och A = 14 för mycket hårt och sprickfritt berg. 
 
Ekvation 1 förutsäger självklart att medelstyckefallet x50 minskar när den specifika laddningen 
q ökar. Därför är det motsatta resultatet för salva 2 från Tabell 5.1, att x50 = 190 mm för 
salvdelen 2-H (q = 0,68 kg/m3) och x50 = 180 mm för salvdelen 2-L (q = 0,49 kg/m3), inte 
tillfredsställande. Data för salva 1 verkar däremot rimliga, att x50 = 141 mm för salvdelen 1-H 
(q = 0,63 kg/m3) och x50 = 167 mm för salvdelen 1-L (q = 0,52 kg/m3). Se Figur 6.1. 
 
För att belysa erhållna styckefallsdata så visas i Tabell 6.1 vilka värden på bergfaktorn A som 
medelstyckefallsvärdena från de konstruerade siktkurvorna i Tabell 5.1 motsvarar. Data i 
tabellen tyder på att salvdelen 2-H i nordöstra hörnet av försöksområdet skulle kunna vara 
mera svårsprängd än de övriga delarna, eller att förhållandena vid sprängningen varit 
annorlunda. Bergfaktorvärdena A = 3,89 och 4,07 är sannolikt likvärdiga. Vilka övriga data 
stöder dessa observationer?  
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Figur 6.1: Försöksområdets geografiska orientering. 
 
 
Tabell 6.1: Värden på bergfaktorn A beräknade ur data från konstruerade siktkurvor. 
Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 
x50, mm  167 141 190 180 
q, kg/m3 0,52 0,63 0,68 0,49 
sANFO, % 85 85 85 85 
Q, kg/hål 86 78 93 77 
A 3,89 3,89 5,41 4,07 
 
Bergfaktorn A påverkas både av bergartens egenskaper, genom termerna RDI och HF och av 
bergmassans sprickighet genom termen RMD i ekvation 2. Denna visar att sprickighetens 
inverkan är störst.  
 
Bergmaterialdata finns i form av utförda kross- och malningsprov samt täktens egen kvalitets-
indikator kulkvarnsvärdet. Malningsdata i form av Bonds Work-index (Zander & Nordenfelt 
2005) ges i Tabell 6.2 
 
 
Tabell 6.2: Värden på Bond’ Work-index Wi (kWh/ton). 
 

Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 
2-L 13,6 14,1 14,6 14,0 

 
Zander & Nordenfelt (2005) menar att variationerna mellan försöksresultaten är så små att de 
nästan faller inom den noggrannhet som man kan uppnå med metoden för bestämningen av 
enskilda värden. Det är därmed tveksamt om variationerna tyder på att berget har olika 
beskaffenhet i de olika salvdelarna.  
 
Därför tyder värdena för Bond’s Work-index inte heller på någon inverkan av specifik 
laddning, även om värdet 14,6 för salvdelen 1-H är det högsta, vilket stödjer A-värdes-
beräkningen. 
 
Motsvarande data från CTH’s krossprov ges i Tabell 6.3 där x50-värden från kurvpassningen 
med Swebrec-funktionen visas, jfr. Bilaga 6. 
 
Kolumnen H<L i Tabell 6.3 avser att visa om sprängning med högre specifik laddning givit 
en ökad krossbarhet.  
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Tabell 6.3: Medelstyckefallsvärden för laboratoriekrossning av stenprover, x50 i mm.. 
Salva 1-L 1-H H<L 2-H 2-L H<L 
SPB-krossning       
10 % kompres. 13,3 13,1 ja 12,0 14,0 ja 
15 % 11,2 10,2 ja 11,4 10,9 nej 
20 % 8,2 10,0 nej 9,0 10,1 ja 
25 % 6,8 8,1 nej 8,3 8,7 ja 
30 % 6,5 6,9 nej 6,8 7,1 ja 

medel 9,2 9,7 9,5 10,1  
IPB-krossning      
10 % kompres. 18,0 17,4 ja 17,8 16,2 nej 
15 % 17,2 16,5 ja 16,3 16,0 nej 
20 % 15,4 15,1 ja 15,4 15,1 nej 
25 % 13,7 13,6 ja 14,3 13,2 nej 
30 % 12,3 11,8 ja 13,8 11,2 nej 
35 % 9,6 10,9 nej 10,9 11,0 ja 

medel 14,4 14,2 14,8 13,8  
 
Resultatet är inte entydigt och tabellens data tyder snarast på att krossbarheten för sten-
materialet i de tagna proverna är oberoende av provens ursprung. Värdena för SPB-krossning 
av material ur salvdel 2-H är t.ex. inte störst som för malbarheten.   

 
Kulkvarnsvärden från driften (Gustavsson 2005) togs på 11,2-16 mm gods från salva 1. 
Kulkvarnsvärdet används som ett mått på motståndskraften mot dubbslitage. Det utgör enligt 
FAS metod 259-02 procentandelen gods som efter 5400 varv i kvarnen blivit mindre än 2 mm 
i storlek. För salva 1-L erhölls 13,3 % (23.9), för salva 1-H erhölls 14,2 % (7.10). I skarven 
mellan de två salvdelarna erhölls värdet 12,4 % (27 .9).  
 
Som jämförelse gäller att värdena i täkten för 3 år sen låg nere på 9-10 % men sedan gradvis 
försämrats. Det finns fortfarande säkrade partier med bra berg som har kulkvarnsvärden nere 
på 6,8-8. Ett sådant finns ca 100 m från provplatsen. 
 
Ekström (2005) undersökte tre materialfraktioner, 0,2-0,5, 0,5-1,0 och 1,0-2,0 mm. Mineral-
sammansättningen stämmer som nämnts rätt väl med tidigare beskrivningar, avsnitt 2.1. Fyra 
prover av fraktionen 0,5-1,0 mm studerades m.a.p. sprickfrekvens. De intragranulära 
sprickorna dominerar. Det är kvartsen som innehåller flest sprickor.  
 
Sprickfrekvensen är 20-40 % större för proverna från salvdelarna 1-H och 2-H än för 
proverna från salvdelarna 1-L och 2-L. Däremot saknas referensprover från ostört material. 
Antalet prov borde ökas för att få ett säkrare underlag. 
 
Röntgendiffraktionen visar ingen skillnad mellan proven beträffande amorfa faser, vilka högst 
utgör någon procent av materialet. 
 
Således finns en liten tendens att bergmaterialet som sådant varierar nämnvärt inom de två 
salvorna, men den är inte helt säkerställd. Förmodligen är sprickigheten en starkare 
förklaringsfaktor. 
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Det angivna densitetsvärdet för Vändlegraniten är 2640 kg/m3. Därför blir densitetstermen 
RDI = 16. Med en uppskattad E-modul om E ≈ 40 GPa erhålls hårdhetstermen HF = 40/3 ≈ 
13,3.  
 
Eftersom berget har vertikala slag ger ekvation 2 att bergmassetermen RMD = JF, sprick-
faktorn. JF i sin tur består av summan av en sprickavståndsterm JPS och en vinkelterm JPA. 
Eftersom slagen stryker någorlunda vinkelrätt mot pallfronten gäller att JPA = 20. Avstånds-
termen ges av att medelsprickavståndet uppskattas var mindre än skutstorleken 0,8 m men 
större än 0,1 m, dvs. JPS = 30 så att RMD = JF = JPS+JPA = 50. 
 
Av ekvation 2 följer då att bergfaktorn A ≈ 0,06·(50+16+13,3) = 4,76, dvs. något större än 
värdet 4 som ungefär gäller för alla salvdelar utom 2-H i Tabell 6.1. Detta visar att ekvation 1 
och 2 är någorlunda användbara för att förutsäga bergfaktorn och därmed styckefallet i 
Vändle.  
 
För svenskt urberg varierar densiteten inte särskilt mycket så RDI-termen varierar väldigt lite. 
Hårdhetstermen är relativt liten för mjukare bergarter men kan bli betydande om E-modulen 
är större än 50 GPa och tryckhållfastheten är hög. För mjukare bergarter sitter osäkerheten i 
bergmassetermen. Om sprickavståndet skulle överstiga skutstorleken ökar JPS-värdet 
språngvis från 30 till 50 och A-värdet från 4,76 till 5,96. Ökningen 5,96-4,76 = 1,2 är ungefär 
lika stor som ökningen i A för salvdelen 2-H i Tabell 6.1. 
 
Det grövre styckefallet och därmed det högre värdet på A för salvdel 2-H skulle alltså kunna 
bero på att berget i den salvdelen var mycket sprickfattigare än i övriga salvdelar. Våra 
observationer av berget i Vändle tyder emellertid inte på det. 
 
Det finns också andra faktorer som gör den slutsatsen tvivelaktig. Först så har vi enligt Tabell 
4.2 fått en högre laddningskoncentration i hålen i salvdelen 2-H, 7,7 kg/m jämfört med 7,4-7,5 
kg/m för de övriga salvdelarna. Omräknat till densitet ger detta för en antagen håldiameter Ø 
= 90 mm motsvarar detta en sprängämnesdensitet om 1230 kg/m3 i stället för 1170-1180 
kg/m3. Detta tyder på att sprängningsförhållandena för salvdelen 2-H avviker från övriga 
salvdelar. 
 
Övriga faktorer som kan ha påverkat resultaten är följande: 
1. Olika personal utförde lastning och siktning för de olika salvdelarna. Lastningen för 

salvdelen 1-L gjordes mot den fasta krossen, därefter för salvdelen 1-H mot en mobil 
kross och sedan för salvdelarna 2-H och 2-L samtidigt mot två olika mobila krossar. Detta 
kan mycket väl ha inverkat på lastningen och uppbyggnaden av provhögarna, men osäkert 
hur. 

 
2. Lastningen av salva 2 utfördes under tidspress, vilket ökat risken för misstag av olika slag. 
 
3. Det fanns bergmassor mot pallen i salva 1 men inte i salva 2. Om något borde detta ha gett 

grövre styckefall i salva 1, inte tvärtom. 
 
4. Enligt Tabell 4.1 är pallhöjden något högre i östra delen av försöksområdet, dvs. något 

högre för salvdelarna 1-L och 2-H än för salvdelarna 1-H och 2-L. Detta gör att avladd-
ningsdelen av salvan är något större, se Tabell 4.4. Det skulle kunna ge marginellt grövre 
styckefall. Det kan emellertid inte förklara att medelstyckefallsvärdena för salvdelarna i 
salva 2 är omkastade. 
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5. Förhållandena under mätkampanjen har varit olika. T.ex. kan den tilltagande kylan ha 
inverkat på siktningen. Salva 1 siktades tisdagen den 16 november, salva 2 onsdagen den 
17 november. Kylan kan ha medfört att materialet i provhögarna från salva 2 varit så 
hopfruset att styckena inte separerat helt under siktningen. Detta skulle kunna ge 
onaturligt höga värden på medelstyckefallet och kanske en brantare kurva.  
 
Det som talar för att detta inverkat är att kapitel 5 och Tabell 5.1 visar att de konstruerade 
siktkurvorna för salva 2 har ett annorlunda värde för parametern s50·x50

0,75, 0,15 för båda 
salvhalvorna i stället för 0,12. Siktkurvorna för salvorna skiljer sig alltså åt i detta 
avseende men inte siktkurvorna för salvdelarna sinsemellan.  

 
Bildanalysdata i avsnitt 4.4.3 skulle kunna tolkas som ett stöd för denna förklaring 
eftersom medelstyckefallet för salva 2 enligt Tabell 4.11 anges vara ungefär 140 mm, dvs. 
mer likt styckefallet i salva 1 än vad de konstruerade siktdata visar. Bilderna togs 15-16 
november innan kylan satte in på allvar. 
 

Vi kan inte med tillgängliga data fastställa vilka skillnader som har påverkat resultatet och 
vilka som inte har det. Därför väljer vi att betrakta resultaten för salva 1 som mer rättvisande 
än resultaten för salva 2. Det praktiska värdet på bergfaktorn sätter vi alltså till A’ = 3,9. Vi 
inför sedan likt Cunningham (2005) en praktisk korrektionsfaktor C(A) för det ur ekvation 2 
beräknade värdet A = 4,76, dvs. C(A) = 3,9/4,76 = 0,82. 
 
För att bedöma hur en ändring i sprängningsförhållandena i Vändle påverkar medelstycke-
fallet x50 kan vi alltså föröka använda ekvation 1 och en modifierad ekvation 2 med 0,82·0,06 
≈ 0,05 som förfaktor så att  
  
 A’ = 0,05·(RMD+RDI+HF). (2’) 
 
I den nya utvecklingen av Kuz-Ram-modellen har Cunningham (2005) ändrat beräkningen av 
bergmassetermen något och infört flera korrektionsfaktorer samt ändrat uttrycket för JPS 
något. Det är emellertid inte meningsfullt att fullfölja en utvidgad analys här utan den 
praktiska korrektionsfaktorn C(A) = 0,82 används tills ett större försöksunderlag finns. 
 
Utöver bestämningen av x50 kan vi använda Swebrec-funktionen för att ge styckefalls-
fördelningen eftersom den enligt avsnitt 5.2 sannolikt är den funktion som bäst beskriver 
styckefallet. 
 
Vi behöver då ytterligare två prognosekvationer, en för xmax och en för b. Resultaten i kapitel 
5 visar att vi sannolikt kan använda ekvation B4 för sprängning i full skala 
 
 b ≈ 0,5·(x50)0,25·ln[xmax/x50]. (3) 
 
Därmed återstår att ställa upp en prognosekvation för xmax eller någon annan punkt på 
styckefallskurvan. Det finns inte underlag för att ta fram en bekräftad xmax-ekvation för 
Vändle i nuvarande skede. En första ansats får vi genom att ansätta att 
 
 xmax = min(B, S, SJ), (4a) 
 
dvs. att xmax bestäms av det minsta värdet av försättning B, hålavstånd S och sprickavstånd SJ.  
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En första ansats för sprängning i Vändle med en specifik laddning runt 0,5 kg/m3 kan vara 
xmax ≈ 500 mm för salvvolymen utan skut. Se Tabell 5.1. 
 
Genom att parametrarna i Swebrec-funktionen, x50, xmax och b nu är bestämda så finns alltså 
en potentiell möjlighet att förutsäga effekten av förändringar av sprängtekniken såsom 
variationer i specifik laddning q, laddningsstorlek Q och sprängämne genom viktstyrkan 
sANFO på det sätt som beskrivs i Bilaga 1, Figur B1.4. Tabell 6.4 visar värden beräknade ur 
ekvationerna 1, 2’ och 3 med Q = 83,2 kg/hål, sANFO = 85 % och A’ = 3,9 samt xmax= 500 mm. 
 
Tabell 6.4: Beräknade värden för Swebrec-parametrarna i Vändle. 
q, kg/m3 0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 
x50, mm 259 205 172 159 148 131 118 
Ansats 1        
xmax, mm 500 500 500 500 500 500 500 
b 1,322 1,684 1,934 2,033 2,119 2,263 2,380 
Ansats 2        
xmax, mm 710 600 525 500 475 435 405 
b 2,025 2,029 2,022 2,033 2,030 2,028 2,033 
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Figur 6.2: Effekten på styckefallet av ändring av specifik laddning när xmax är konstant. 
 
 
Figur 6.2 visar motsvarande kurvskara för förhållandena i Vändle (ansats 1) och den specifika 
laddningen varieras inom gränserna 0,3-0,8 kg/m3. Möjligen orkar en salva inte gå ut 
ordentligt vid den lägsta specifika laddningen. I området runt x50 är kurvorna rimliga men det 
är konstigt att kurvorna skär varandra inom området 2,5-25 mm som de gör i figuren. Det är 
knappast troligt att sprängning med låg specifik laddning ger en större andel finmaterial än 
sprängning med hög specifik laddning. Ansatsen xmax = konstant verkar ge ofysikaliska 
resultat som troligen påverkar värdena redan när maskvidden är 32 mm.  
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Därför är det troligt att en prognosekvation för xmax måste bero på den specifika laddningen q 
på samma sätt som att xmax i Tabell 5.1 är lägre för salvdelen 1-H än för salvdelen 1-L. Exakt 
hur beroendet ser ut vet vi inte. Ett par ansatser är möjliga. Den andra ansatsen i Tabell 6.4 
innebär att xmax minskar med ökande specifik laddning på ett sätt som gör att kurvparametern 
b i Swebrec-funktionen är ungefär konstant. Värdena på x50, xmax och b ges i Tabell 6.4.  
 
En analys visar att xmax-värdena då med god noggrannhet ges av 
 
 xmax = 354,8/q0,574  eller xmax≈ 500·(0,55/q)0,6   (4b) 
 

med xmax i mm och q i kg/m3 av sprängämnet Titan 6075. 
 
Kurvskaran motsvarande värdena i tabell 6.4 visas i Figur 6.3. Kurvorna är rimliga då de inte 
korsar varandra. Resultaten utgör en kvalificerad gissning i så motto att försöksdata bara 
verifierar kurvlägena när q ≈ 0,5 eller 0,6 kg/m3 men inte ytterkurvornas lägen.  
 
En tredje ansats går tillbaka på NBC-begreppet (Steiner 1998, Ouchterlony 2003). NBC står 
för ”natural breakage characteristic” och innebär i korthet att i) bergmaterial som krossas i 
optimala krosskretsar får maximalt branta styckefallsfördelningar, att ii) styckefallskurvorna 
med ökande neddelning i ett log-log-diagram parallellförflyttas uppåt, att iii) när den specifika 
ytan (m2/kg) som bildas i varje delsteg vid krossningen plottas mot krossningsenergin (J/kg) 
så erhålls en någorlunda rät linje, materialets ”energiregister” och iv) alla verkliga 
krosskretsar är mindre energieffektiva. 
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Figur 6.3: Effekten på styckefallet av ändring av specifik laddning när b är konstant. 
 
 
Moser et al. (2000, 2003) har visat att begreppet också kan tillämpas på sprängning av 
modellcylindrar av berg och att fullskalesalvor i samma berg ger liknande resultat. Därför bör 
en kurvskara i Figur 6.3 med parallellförskjutna siktkurvor vara en trovärdig ansats. 
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Nu är Swebrec-funktionen inte en NBC-funktion i sig men logaritmtermen i nämnaren, som 
beskriver funktionens beteende i finområdet, har dessa egenskaper (Ouchterlony 2003, 
2005b). Figuren visar att parallellförskjutningen gäller med någorlunda god noggrannhet för 
intervallet 0,5-100 mm, men inte exakt. Ansats två och tre sammanfaller alltså i praktiken. 
 
Ansatsen b = konstant bakom Figur 6.3 innebär inte att b är en materialparameter, det har 
tidigare arbeten visat (Ouchterlony 2003). Värdet beror t.ex. på vilken typ av sprängämne som 
används och beroendet är inte enkelt.  
 
Vi avslutar härmed fragmenteringsanalysen för Vändletäkten. Figur 6.3 förutsäger att andelen 
bärlagermaterial 0-32 mm i sprängsalvan varierar mellan 10 och 20 % när den specifika 
laddningen varierar mellan 0,3 och 0,8 kg/m3. Kurvorna gör det möjligt att förutsäga vilken 
specifik laddning som behövs för att ge en önskad andel av en bestämd fraktion, 0-32 mm 
eller andra, i sprängsalvan. 
 
Den här föreslagna modellen innebär följande steg för att at fram designkurvor:  
▪ Utgå från prov- eller referenssalvor, en eller flera för olika värden på den specifika 

laddningen q. Siktning av styckefallet ger referensvärden på x50, xmax och b. 
▪ Utgående från referensvärdena beräknas det A-värde A’ ur ekvation 1 som motsvarar x50-

värdet, i fallet Vändle A’ = 3,9. Då kan ekvation 2’ användas för att beräkna effekten på 
A’ av förändringar i bergmassans sprickighet eller bergets hållfasthet.  

▪ Ekvation 1 med A’ används för att räkna fram effekten på x50 av att ändra q. Motsvarande 
xmax-värden erhålls genom att välja dem så att b-värdet i ekvation 3 är konstant, dvs. i 
fallet Vändle enligt ekvation 4b. 

▪ En kurvskara liknande den i Figur 6.3 kan nu konstrueras och användas för ett första val av 
ändrad sprängteknik, dvs. i första hand ändrad hålsättning.  

▪ Om A-värdet ändras kan man sannolikt använda kurvskaran ändå. q-värdet för en given 
kurva räknas om till det ekvivalenta värdet qekv = q/(3,9/A’)1,25. Dvs. om berget är mer 
lättsprängt och A’-värdet lägre än 3,9 så sjunker den specifika laddning som behövs för att 
åstadkomma en viss fragmentering. Alternativet är att räkna ut nya styckefallskurvor för 
de önskade värdena på q. 

 
Det finns i praktiken många sätt att ändra den specifika laddningen; 
▪ ändra hålsättningen, dvs. försättning och hålavstånd, 
▪ ändra pallhöjden, 
▪ ändra håldiametern 
▪ ändra avladdningslängden osv. 
 
Modellen har tagits fram genom att studera effekten av en begränsad ändring i hålsättningen i 
Vändle. Därför behöver den verifieras med ytterligare försök för de andra sätten.  
 
Förfarandet, men inte de exakta värdena kan förhoppningsvis överföras till andra täkter med 
andra berg- och brytningsförhållanden. 
 
Modellen är sannolikt mest osäker för storlekar på styckefallet som närmar sig skutstorleken 
eller xmax. Dels bygger den konstruerade siktkurvans grovdel på harp- eller gallerdata. Dels är 
egentliga skutdata undantagna. Dels minskar antalet stycken av en viss storlek snabbt med 
ökande storlek, dvs. den statistiska beskrivningen kan förväntas vara sämre. Dels närmar sig 
Swebrec-kurvan 100 %-linjen längs en tangent vilket gör osäkerheten i passningen större. 
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Sammantaget lämpar sig modellen sannolikt betydligt sämre för prognoser av skut eller 
storsten än prognoser av finare fraktioner. 
 
Modellen innehåller ytterligare ett par begränsningar. För det första är det enligt modellen 
knappast möjligt att med givet medelstyckefall ändra förhållandet mellan fin- och grov-
material i salvan. I praktiken kan detta t.ex. åstadkommas genom att använda korta extrahål 
som slår sönder förladdningsdelen av salvan. Detta begränsar sannolikt möjligheten att ge 
ingående gods till primärkrossen önskad styckefallsfördelning med enkla metoder. 
 
Effekten på primärkrossen måste också tas med i beräkningen. När styckefallet ändras är det 
inte längre givet att primärkrossen ger ett lika stort bidrag som sprängningen, vilket var fallet i 
våra försök, jfr avsnitt 4.4.1. Det verkar troligt att när ingående gods blir grövre så ökar 
primärkrossens bidrag till andelen bärlagerfraktion i utgående produkt och tvärtom när 
ingående gods blir finare. Krossningens andel kan förstås ändras genom att ställa om 
krossöppningen. 
 
Effekten av olika tändplaner finns inte heller med. 
 
Onederra et al. (2004) har utvecklat den s.k. CZM-modellen (Kanchibotla et al. 1999, 
Ouchterlony 2004) som använder andelen material som passerar maskvidden 1 mm som 
fixpunkt i stället för xmax. För att kunna jämföra de två metoderna behövs mer ingående 
information om bergmaterialets hållfasthetsegenskaper.  

6.2 Testerna på krossat material 
Testresultaten som utförts har delvis redan behandlats men Svedensten & Hulthéns (2005b) 
SPB-mätningar på bärlagerfraktionen av det krossade materialet har inte redovisats. Det görs i 
Tabell 6.5, jfr. Bilaga 6, Tabell B6.3. 
 
Tabell 6.5: Medelstyckefall för laboratoriekrossning av prover på krossat berg, x50 i mm. 
Salva 1-L 1-H H<L 2-H 2-L H<L 
SPB-krossning       
10 % kompres. 12,7 15,1 nej 12,9 12,9 nej 
15 % 9,6 13,3 nej 9,4 10,3 ja 
20 % 8,6 9,8 nej 8,8 8,3 nej 
25 % 7,4 9,0 nej 6,9 7,8 ja 
30 % 7,0 7,1 nej 6,5 6,3 nej 
 Krossat medel 9,1 10,9 8,9 9,1  
 Sprängt medel 9,2 9,7 9,5 10,1  

 
För SPB-krossningen på krossade material i Tabell 6.5 är det värdet för berget från salvdelen 
1-H som avviker något. Medelvärdet 9,5 är i praktiken det samma som medelvärdet 9,6 för 
det sprängda materialet i Tabell 6.3. Maximalvärdena inträffar för olika salvdelar. Detta talar 
för att variationerna är slumpmässiga och att krossbarheten hos fraktionen 16-19 mm varken 
påverkas av hur hårt berget sprängs eller om det krossas i stället för sprängs. 
 
Motsvarande energimätningar visas i Tabell 6.6 tillsammans med medelstyckefallsvärdena 
från de konstruerade siktkurvorna i Tabell 5.1. 
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Tabell 6.6: Uppmätt krossningsenergi i primärkrossen. 
Salva 1-L 1-H H<L 2-H 2-L H<L 
Energi, kWh 218,4 146,2  110,0 130,3  
Massa, ton 697,5 569,6  332,6 437,8  
Wi, kWh/ton 0,313 0,257 ja 0,331 0,298 nej 
sprängt x50, mm 167 141  190 180  

 
Data för det specifika krossningsarbetet i tabellen visar åter på blandat resultat. För salva 1 
kräver materialet från salvdelen 1-H mindre energi för att krossas, medan för salva materialet 
från salvdelen 2-H tvärtom kräver mer energi för att krossas. 
 
Dessa värden korrelerar någorlunda med x50-värden på ingående gods. Att krossa ner ett 
grövre material till en given storlek, given t.ex. av krossöppningen, kräver mer energi. 
Däremot finns ett omvänt beroende till x50-värdena för laboratoriekrossningen i Tabell 6.5. Ett 
svårkrossat material med högre x50-värde verkar kräva mindre specifikt krossningsarbete, 
vilket kan synas motsägelsefullt. 
 
Sammantaget finns det alltså i våra försök inga entydiga tecken vare sig på att krossbarheten i 
SPB-provet eller den specifika krossningsenergin beror på hur hårt berget sprängts. Inte heller 
övriga tester på det sprängda materialet gav ett helt klart utslag. Det klaraste resultatet var 
halten av intragranulära mikrosprickor i främst kvartskorn som var betydligt större i proverna 
från det hårdare sprängda berget. Om denna observation är riktig har den inte gett något 
tydligt utslag i värdena för kross- och malbarhet eller för den specifika krossningsenergin. 
 
Detta står i viss mån i motsats till andra litteraturresultat (Ouchterlony 2004). Eftersom det är 
relativt accepterat att kvalitén på krossat berg ökar för varje krossteg så finns det en möjlighet 
att en undersökning som planeras för att svara främst på denna fråga kan ge andra resultat än 
vår undersökning som haft en annan huvudinriktning. 
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7 Sammanfattning 
Under 2004 har 2 försökssalvor om ca 25-30000 ton sprängts i Swerocks Vändletäkt i syfte att 
ta fram en beskrivning av hur sprängningsresultatet i en bergtäkt kan påverkas så att önskat 
styckefall erhålles in till förkrossen. 
 
Salvorna borrades med Ø 89 mm borrkronor i en 11-13 m hög pall i täktens NV hörn. Varje 
salva var delad i två delar, en halva med högre specifik laddning än den normala produk-
tionens 0,5 kg/m3 och en med lägre. Detta åstadkoms genom att ändra hålsättningen från 
normala 3·4 m (försättning·hålavstånd) till 2,8·3,75 m respektive 3,2·4,25 m. Salvhalvorna 
betecknades 1-H, 1-L respektive 2-H och 2-L. Varje salvhalva bestod av 4 rader om totalt 30-
45 hål. 
 
Salva 2-H placerades bakom salvdel 1-L och 2-L bakom 1-H för att fånga upp eventuella 
variationer i bergmassans egenskaper. Varje salvhalva borrades dessutom med 5 nya kronor 
för att minska effekten av diameterslitage.  
 
Hålen och försättningen i första raden mättes in. Hålen laddades med emulsionssprängämnet 
Titan 6075 och förladdades. Varje salvhalva hade en tändfördröjning på 42 ms mellan hålen i 
en rad och mellan rad 1-2 42 ms och mellan övriga rader 67 ms. Upptändningen gjordes på 
mitten av varje salvdel. Under salvan mättes detonationshastigheten (VOD) hos sprängämnet i 
fem hål och salvorna videofilmades. 
 
Under utlastning togs en provhög om ca 300-700 ton från varje salvdel och lades åt sidan. 
Salvorna fotograferades också i början för att bestämma styckefallet i salvan. Även 
provhögarna fotograferades i samma syfte. Ur provhögarna togs prover om ca 100 ton för 
siktning med efterföljande återläggning. Hela provhögarna krossades sen i primärkrossen 
samtidigt som krosseffekten mättes. Ur såväl siktat som krossat material togs prover för 
laboratoriesiktning, krossbarhets- och malbarhetsmätning.  
 
Av olika skäl kom utlastningen av salva 2 att ske under tidspress och sikt- och kross-
kampanjen att slutföras under kraftigt snöoväder. Detta bedöms ha påverkat främst resultaten 
från salva 2. 
 
Borrningen har fungerat väl och uppmätta värden stämmer väl med de planerade utom 
försättningen för salvdelen 2-L som var 25 cm för stor i genomsnitt. Ett hörnhål i salva 1-L 
borrades inte. Ett par hål var igensatta och kunde inte lodas men väl laddas. 
 
Laddningen har också fungerat väl så när som på ett hål med extremt låg laddnings-
koncentration (salva 1-H) och ett par med extremt hög (salva 1-L och 1-H). Av okänd 
anledning är laddningskoncentrationen för salva 2-H väsentligt högre än för övriga salvdelar, 
7,7 kg/m mot 7,4-7,5 kg/m. Detta visar sig också i det beräknade densitetsvärdet 1230 kg/m3 
jämfört med 1180 kg/m3. 
 
Den uppmätta specifika laddningen för salvdelarna, 1-L: 0,52, 1-H: 0,63, 2-H: 0,68 och 2-L: 
0,49 kg/m3 kom att bli högre än de planerade värdena 0,44 och 0,57 kg/m3. Medelvärdena blir 
ungefär 0,50 och 0,65 kg/m3. 
 
Framför salva 1 låg en del bergmassor, framför salva 2 var det rent. Videofilmerna visar inte 
på någon felfunktion. Uppmätta VOD-värden, 4700±400 m/s och 4800±300 m/s är också 
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normala. Salvhögarna såg normala ut med en del större stenar och skut på ytan. Gränslinjen 
mellan salvdelarna syntes som en svacka i salvhögarna. Lastarna upplevde styckefallet som 
relativt normalt.  
 
Siktningen av grovfraktionerna ur 100-tonsproven ur provhögarna gjordes med galler, 250 
och 150 mm spalt, och med dukar med kvadratiska maskor, 100 och 40 mm. Varje fraktion 
vägdes. Dessa data räcker inte för att konstruera siktfördelningarna för provhögarna. 
 
Materialet från de krossade provhögarna vägdes liksom andelarna bärlagerfraktion 0-35 mm. 
 
Ur de två siktfraktionerna från provhögarna togs prover för laboratoriesiktning samt 
krossbarhets- och malbarhetsbestämning. Ur bärlagerfraktionen av krossat material togs prov 
för laboratoriesiktning.  
 
Siktkurvorna för sprängt och krossat material visar god repeterbarhet och det finns ingen 
systematisk skillnad mellan provhögarna men sprängkurvorna innehåller något mer 
finmaterial än krosskurvorna. Alla siktkurvor följer Swebrec-funktionen utomordentligt väl 
med en passning på r2 = 0,997 eller bättre, se Bilaga 1.  
 
Det är bara foton av provhögarna som analyserats ingående med bildanalys. Bilder av ovanyta 
och sidor på provhögarna har använts. Split-programmet har fått välja lämpligaste 
inställningar själv för beräkning av korngränser. Dessa har sedan retuscherats manuellt av en 
van person. En finandelsfaktor på 50 % har använts. 
 
Korrelationen mellan bilderna på ovanyta och sida är ofta mindre bra. Den sammanvägning 
av bilderna som Split gör resulterar inte alltid i en medelvärdesbildning utan den kan hamna 
under delkurvorna. Totalkurvorna tyder vidare på en viss segregering av materialet i 
provhögarna.  
 
Dessutom har Split-kurvorna en annan karaktär än siktkurvorna i finområdet i log-log-skala. 
Siktkurvorna är konkava uppåt, Split-kurvorna svagt konkava nedåt, vilket strider mot den 
absoluta merparten avsiktade styckefallskurvor för sprängt berg. Beteendet förklaras av den 
extrapolering som Split gör nedanför det egentliga mätområdet som omfattar 65-900 mm i 
vårt fall. 
 
Split användes också för att räkna skuten i skuthögarna samt för att bestämma skutens stor-
lekar. Skuthögarna bedömdes innehålla stenar som hade större kantlängd än 25 cm. 1-2 % av 
salvorna utgörs av skut med en medelkantlängd av ca. 0,6 m.  Metoden fungerande inte 
invändningsfritt i våra försök men kan efter förbättringar bli en användning av bildanalysen.   
 
Siktkurvorna från krossning av enstaka stenar av storlek 16-19 mm (SPB) eller sådana stenar i 
bädd (IPB) har utförts på CTH. Siktkurvorna följer Swebrec-fördelningen utmärkt väl. IPB-
krossningen kännetecknas av att största stycke xmax är ungefär konstant. SPB-krossningen 
däremot beskrivs bättre av att b eller lutningen vid x50 är konstant. Detta skiljer testmetoderna 
från tidigare siktresultat för olika krossmetoder. 
 
Det finns vidare inga tydliga skillnader på krossbarhet till följd av hur hårt berget sprängts.  
 
Även Sandviks bergmaterialkurvor nr 62-66 beskrivs utomordentligt väl av Swebrec-
funktionen.  
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Siktkurvorna för provhögarna har konstruerats på följande grunder: 
1. Swebrec-funktionen är relativt linjär inom provhögarnas siktområde 40-100 mm varför ett 

antal värden interpolerats fram och ett värde för maskvidden 125 mm extrapolerats fram. 
 
2. Laboratoriesiktvärdena för området 0-40 mm har räknats om och utgör siktdatas 

extrapolation in i finområdet. Extrapolationen är kontinuerlig och har även en någorlunda 
kontinuerlig lutning. 

 
3. Galleröppningarna i grovområdet har multiplicerats med en ”flisighetsfaktor” för att 

kompensera för att gallret släpper igenom större stenar än en kvadratisk duk med samma 
öppning. Flisighetsfaktorn har fått variera vid kurvpassningen och ett värde som på ett 
rimligt sätt minimerar passningens godhetstal r2 har valts, 1,10. 

 
4. För att konstruera siktkurvorna för provhögarna behövs inte skutandelen i salvan, men väl 

om resultaten skall räknas om för att gälla för salvhögarna. Skutandelen 1-2 % bedöms 
inte förändra provhögarnas siktkurvor nämnvärt. 

 
Följande data för provhögarna har erhållits genom en anpassning av Swebrec-funktionen till 
de konstruerade siktkurvorna: 
 

 x50 xmax b r2 s50· x50
0,75 s50 

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

 
Tabellen innehåller förutom parametrarna x50, xmax och b även två lutningsvärden, lutningen 
s50 vid x50 och den storleksreducerade lutningen s50· x50

0,75. Siktkurvorna bedöms som 
trovärdiga, åtminstone inom intervallet 0-90 %. Värdet 0,12 eller 0,15 på den storleks-
reducerade lutningen ligger mycket nära det förväntade värdet 0,12 för sprängning i full skala. 
 
Styckefallskurvorna från bildanalysen har en annan form än de konstruerade siktkurvorna. De 
visar ett flackare förlopp i grovområdet och ett brantare inom finområdet. Medelstyckefallet 
för salvdelarna i salva 1 är rimligt lika för de två metoderna medan bildanalysvärdena för 
salva 2 är ca 25 % lägre, varför är inte känt. De sammanlagda omständigheterna talar för att 
styckefallsdata för salva 1 är mest tillförlitliga och att siktkurvorna är mer tillförlitliga än 
kurvorna från bildanalysen. 
 
Då bildanalysen gör ett relativt dåligt jobb på styckefallet i provhögarna, där jämförande 
siktningsresultat finns, så har bilderna från salvan, där inga referensvärden finns, inte 
utvärderats systematiskt. 
 
Det sprängda styckefallet i Vändle liknar mer bergmaterialkurva nr 62 än kurva nr 63. 
Egentligen är siktkurvorna i området +40 mm lite för branta för att man skall kunna säga att 
”det sprängda berget följer kurva 63 men med mera finmaterial”. 
 
Siktkurvorna för salvdelarna 1-L och 1-H jämförs med en utvidgad s.k. Kuz-Ram-modell för 
styckefallsprognoser där Swebrec-funktionen används för att beskriva styckefallet i stället för 
den ursprungliga Rosin-Rammler-fördelningen. Resultaten tyder på att modellens uttryck för 
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bergfaktorn A kan användas med en korrektionsfaktor på 0,82. Då ger prognosekvationen för 
medelstyckefallet x50 rätt resultat.  
 
Bergfaktorn för försökssalva 1 är ungefär 4, vilket enligt den ursprungliga klassifikationen 
innebär relativt lättsprängt berg. 
 
Förutom x50 innehåller Swebrec-funktionen parametrarna största sten xmax och undulationen b. 
Tidigare erfarenheter visar att styckefallskurvorna från sprängning nästan har Natural 
Breakage Characteristics eller NBC-egenskaper i finområdet, vilket i detta fall innebär att b ≈ 
konstant. Man kan då vid måttliga variationer i specifik laddning använda det empiriska 
uttrycket b ≈ 0,5·(x50)0,25·ln[xmax/x50] till att beräkna xmax som funktion av x50 och b.  
 
Detta används i rapportern till att konstruera en skara med styckefallskurvor för följande 
värden på den specifika laddningen; 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 och 0,8 kg/m3. Designkurvorna 
förutsätter i princip att variationen åstadkoms med ändringar i försättning och hålavstånd. Det 
är möjligt att andra sätt att göra detta, som att ändra håldiametern, avladdningslängden och 
pallhöjden, också kan räknas in men försöksunderlaget täcker inte dessa varianter. Det skulle 
behöva styrkas genom fler försök. 
 
Däremot täcker sannolikt Kuz-Ram-ekvationerna in ändringar i sprängämne och vissa 
ändringar i bergmassansegenskaper, där bergmassans sprickighet pekas ut som den 
förmodligen viktigaste. Designkurvorna kan antingen räknas om eller användas med 
ekvivalenta laddningskoncentrationer. Fler försök i andra täkter är önskvärda. 
 
Sprängningen i Vändle med ca 0,5 kg/m3 åstadkommer ca 15 % bärlagermaterial i salvan. 
Primärkrossen ger ett lika stort bidrag. Enligt designkurvorna skulle ändringar av den 
specifika laddningen inom intervallet 0,3-0,8 kg/m3 ge mellan 10-20 % bärlagermaterial i 
salvan. Kurvorna gör det också möjligt att se på hur andra fraktioner förändras. 
 
Modellen lämpar sig sannolikt betydligt sämre för prognoser av skut eller storsten än 
prognoser av finare fraktioner och innehåller fler begränsningar. Det är t.ex. knappast möjligt 
att med givet medelstyckefall ändra förhållandet mellan fin- och grovmaterial i salvan med 
enkla metoder. I praktiken kan man t.ex. använda korta extrahål som slår sönder förladdnings-
delen av salvan. Effekten av olika tändplaner finns inte heller med. 
 
När det sprängda styckefallet ändras är det inte längre givet att primärkrossen ger ett lika stort 
bidrag som sprängningen. Krossningens andel kan styras genom att ställa om krossöppningen. 
 
Förfarandet, men inte de exakta värdena kan förhoppningsvis överföras till andra täkter med 
andra berg- och brytningsförhållanden. 
 
Huvuddelen av variationerna i krossbarhet, krossningseffekt och malbarhet kan hänföras till 
naturliga variationer i material och läge. Eventuella variationer till följd av sprängning med 
olika laddningskoncentration, i genomsnitt 0,5 eller 0,65 kg/m3, slår inte igenom. Spannet 
eller antalet tagna prover kan t.ex. vara för litet.  
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8 Bilaga 1: Swebrec-funktionen 
Enligt Ouchterlony (2003, 2005) återger nedanstående funktion hundratals siktkurvor från 
pallsprängning, rörgravssprängning, modellsprängning och krossning för många olika 
bergarter och betong med en korrelation som normalt är r2 > 0,995 över ett storleksintervall 
upp till 0,5-500 mm. Den s.k. Swebrec-funktionen lyder.   
 
 P(x) = 1/{1+[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]b } med 0 < x ≤  xmax. (B1) 

P(x) är den kumulativa fördelningsfunktionen och beskriver den mängd material som passerar 
ett kvadratiskt siktgaller med maskvidden x. P(x) kan anta alla värden mellan 0 och 1 eller 0 
och 100 %. Logaritmtermen har valts så att värdet blir noll när x = xmax och ett när x = x50. 
Härigenom uppfylls de nödvändiga villkoren P(xmax) = 1 och P(x50) = 0,5. 
 
Swebrec-funktionen innehåller i sin grundform 3 parametrar, xmax, x50 och kröknings-
parametern b, vilket är en mer än Rosin-Rammler-fördelningen. xmax begränsar styckefallets 
storlek. För små x-värden dominerar logaritmtermen. Funktionen finns även i en version med 
fem parametrar och då klarar den att återge siktdata ner till 0,05 mm. 
 
Ett exempel som ges (Ouchterlony 2005 figur 3) är pallsalvorna från Bårarp (Olsson m.fl. 
2003). Det siktade styckefallet i figur B1 kommer från en salva som borrades med sex 51 mm 
hål i en 5,2 m hög pall. Försättning och hålavstånd var 1,8 respektive 2,1 m. Underborrning-
en var 0,3 m och laddad längd 4,2 m, specifik laddning 0,55 kg/m3 med emulsionsspräng-
ämnet Kemix.  Totalt lossgjordes och siktades 309 ton.  
 

Figur B1.1:  Styckefallsdata för Bårarp salva 4 med anpassad Swebrec-funktion. Område för 
passningen 0,5-500 mm. Kurvparametrar: x50 = 459 mm, xmax = 1497 mm och b 
= 2,238. De övre staplarna anger avvikelsen i % mellan siktdata och 
passningskurva.  
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Figuren visar att inom dataområdet 0,5-500 mm, tre storleksordningar i styckefall, är 
avvikelsen mindre än 1,8 % och korrelationen ges av r2 = 0,997. En anpassning av Swebrec-
funktionen till data för de andra sex salvorna från Bårarp ger lika goda resultat, liksom till de 
flesta andra siktkurvor för sprängt eller krossat material som hittats (Ouchterlony 2003). 
 
Swebrec-funktionens utseende i ett log-log diagram som Figur B1.1 är karakteristiskt med sin 
konkava del mellan 0,5-50 mm. Funktionen återgivning av siktdata är normalt särskilt god 
inom detta område som motsvarar huvuddelen av laboratorieprovernas innehåll; 0-40 eller 0-
100 mm. Detta ökar möjligheten att använda data från laboratoriesiktning för att konstruera 
hela styckefallsfördelningar, se vidare nedan. 
 
Den konkava delen i finområdet är mycket annorlunda än den hittills mest använda 
styckefallsfördelningen, Rosin-Rammler-fördelningen som i huvudsak går rakt ner i 
tangentens riktning från x50 i Figur B1.1.  
 
Motsvarande Swebrec-kurva med parametrarna x50 = 459 mm, xmax = 1497 mm och b = 2,238 
ser ut som följer i lin-lin och lin-log diagram, Figur B1.2. 
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Figur B1.2: Swebrec-kurvor med samma parametervärden som Figur B1.1, men olika skalor. 
 
 
I linjär skala så är Swebrec-funktionen alltså relativt linjär i ett brett storleksintervall av 
intresse, här i vänstra figuren inom 50-600 mm motsvarande 10-60 % passerad mängd eller 
P(x) = 0,1-0,6. Tangentlinjen går emellertid som synes inte genom origo. 
 
Parametrarna i Swebrec-funktionen; x50, xmax och b, har a priori inget samband med varandra. 
De är främst kurvpassningsparmetrar som bestäms av siktade styckefallsdata. I vanliga 
sprängningsmodeller beräknar man t.ex. x50 som funktion av specifik laddning och berg-
massans egenskaper (Ouchterlony m.fl. 2003). Värdet på xmax kan förmodligen uppskattas ur 
bergmassans sprickighet.  
 
Ett studium av tillgängliga styckefallsdata visar att krökningsparametern b varierar rätt lite 
men den är inte en materialparameter (Ouchterlony 2003). De mest avancerade sprängnings-
modellerna har prognosformler för liknande parametrar. Dessa kan t.ex. bero på salv-
geometrin och bergmaterialets krossningsegenskaper. 
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En närmare undersökning av tillgängliga styckefallsdata visar, förvånansvärt nog, att det trots 
allt verkar finnas ett samband mellan de tre Swebrec-parametrarna. Om man plottar värdet på 
lutningen på styckefallskurvan s50 vid x50 mot värdet på x50 i ett log-log diagram erhålls 
följande bild (Ouchterlony 2005, figur 9) där data samlas kring två räta linjer. 
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Figur B1.3: Sambandet mellan lutningen s50 vid medelstyckefallet x50 och x50. 
 
 
Linjesambanden i figuren kan uttryckas matematiskt som 
 
 s50 ≈ 0,12/(x50)0,75 för sprängning i full skala och (B2a) 
 
 s50 ≈ 0,25/(x50)0,75 för sprängning av modellcylindrar. (B2b) 
 
Den undre linjen i Figur B1.3 går genom data för fullskalesprängning i olika bergarter med 
olika sprängningsmetoder. Den övre linjen går genom data för sprängning av modellcylindrar.  
 
Eftersom s50 kan beräknas ur ekvation B1 enligt 
 
 s50 = P’(x50) = b/[4x50·ln(xmax/x50)]  (B3) 
 
följer att 
 
 b ≈ 0,5·(x50)0,25·ln[xmax/x50] för sprängning i full skala. (B4) 
 
Detta uttryck har till konsekvens att man i en empirisk sprängningsmodell inte behöver 
prognosekvationer för andra storheter än x50 och xmax.  
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Dessutom kan en beräkning av produkten s50 ·(x50)0,75 användas som en indikation på om en 
styckefallsfördelning för sprängt berg är rimlig eller inte. Värdet bör vara ≈ 0,12 för fullskale-
försök och ≈ 0,25 för modellsprängning, men enstaka avvikelser förekommer sannolikt.  
 
Sambandet i ekvation B1.4 har en annan konsekvens. Om styckefallsfördelningen är känd för 
givna brytningsförhållanden, dvs. värdena på x50, xmax och b är kända, så kan man uppskatta  
hur stor förändring av x50 som krävs för att åstadkomma en önskad förändring av en given 
fraktion, t.ex. bärlagerandelen (Ouchterlony 2005, figur 10). Detta under förutsättning att xmax 
inte ändras nämnvärt när x50 förändras.  
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Figur B1.4: Variationerna hos styckefallsfördelningen i en enskild täkt, exemplet Bårarp. När 

x50 ändras så ändras kurvans lutning enligt ekvation B2a. 
 
 
En annan effekt av Swebrec-funktionens goda passningsegenskaper är att man kan använda 
ett siktprov på finandelen till att börja konstruera hela styckefallsfördelningen. Figur B5 visar 
ett exempel där ett siktprov på bärlagerfraktionen efter primärkrossen i Vändle utnyttjats 
tillsammans med vetskapen om att den utgör ca 18 % av det krossade materialet och att 
krossen släpper igenom stenar som är mindre än 250-300 mm (xmax = 300 mm har valts i 
figuren). 
 
I en sprängsalva är andelen finmaterial inte känd på samma sätt. Därför krävs ytterligare 
information, t.ex. i form av en uppskattning av x50 och s50. Då kan finandelen väljas så att 
fördelningen blir kontinuerlig och har kontinuerlig lutning. Om bara x50-värdet kan anses känt 
så kan ekvation B2a med ett intervall för konstanten runt värdet 0,12, t.ex. ± 0,025, användas 
för att uppskatta finandelens storlek. 
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Figur B1.5:  Uppskattning av grovdelen av styckefallsfördelningen för primärkrossad granit i 

Vändle utgående från finmaterialet 0,5-22,4 mm. xmax ≈ 300 mm och andelen fin-
material 18 % har använts. Övr. kurvparametrar är x50 = 77 mm and b = 2,33. 

 
 
Den första metoden kommer att användas för att konstruera styckefallsfördelningarna för 
provhögarna i denna rapport.  
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9 Bilaga 2: Borrnings- och laddningsdata från salvorna 
 
Tabell B2.1: Borrnings- och laddningsdata för salva 1-L. 

 Hål 
nr 

Djup   
m 

Avladd 
m 

Laddn. 
m 

Laddn. 
kg/hål 

Konc. 
kg/m 

Densitet 
kg/m3 

Anm. Bmedel    
m 

Bmax    
m 

Bmin    
m 

1 13,1 2,3 10,8 80 7,4 1175 Rad 1 3,11 3,39 2,36 
2 13,3 2,2 11,1 81 7,3 1157   2,95 3,54 2,27 
3 14,3 2,5 11,8 87 7,4 1169   2,62 2,88 2,20 
4 13,8 2,0 11,8 90 7,6 1209   3,38 4,05 2,95 
5 14,1 1,9 12,2 90 7,4 1169 Öppn hål 2,66 3,19 2,16 
6 13,2 2,5 10,7 75 7,0 1112   3,25 3,86 2,63 
7 13,6 2,1 11,5 94 8,2 1296   3,49 3,85 2,56 
8 13,6 2,7 10,9 84 7,7 1223   3,65 4,20 2,76 

20 12,0 2,2 9,8 69 7,0 1118 Rad 2      mv 3,14 3,62 2,49
21 13,0 2,0 11,0 82 7,5 1183 stdav 0,38 0,45 0,28
22 13,5 1,8 11,7 86 7,4 1165     
23 13,1 2,0 11,1 84 7,6 1200      
24 13,7 1,8 11,9 89 7,5 1186      
25 13,1 3,1 10,0 72 7,2 1143      
26 13,8 1,7 12,1 89 7,4 1166      
27 14,4 1,7 12,7 92 7,2 1148      
39 12,3 2,8 9,5 69 7,3 1154 Rad 3    
40 12,8 2,1 10,7 79 7,4 1172      
41 12,9 2,0 10,9 80 7,3 1164      
42 13,4 1,9 11,5 83 7,2 1144      
43 14,1 1,8 12,3 93 7,6 1198      
44 14,4 3,3 11,1 80 7,2 1143      
45 14,5 1,7 12,8 92 7,2 1139      
46 14,6 2,2 12,4 86 6,9 1099      
58  ej borrat         Rad 4    
59 12,7 2,3 10,4 88 8,5 1343      
60 14,2 2,1 12,1 93 7,7 1218      
61 14,4 1,7 12,7 92 7,2 1148      
62 14,1 2,0 12,1 83 6,9 1087      
63 15,8 1,9 13,9 99 7,1 1128      
64   1,9   92     stopp i hål    
65 15,1 2,3 12,8 97 7,6 1201      

Max 15,8 3,3 13,9 99,0 8,5 1343     
Min 12,0 1,7 9,5 69,0 6,9 1087 underborrning 1,3 m 
Medel 13,7 2,1 11,5 85,5 7,4 1172 spec. laddning 0,517 kg/m3 
Stdav 0,8 0,4 1,0 7,7 0,3     52 spec. borrning 0,083 m/m3 
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Tabell B2.2: Borrnings- och laddningsdata för salva 1-H. 
Hål 
nr 

Djup   
m 

Avladd 
m 

Laddn. 
m 

Laddn. 
kg/hål 

Konc. 
kg/m 

Densitet 
kg/m3 

Anm. Bmedel   
m 

Bmax    
m 

Bmin    
m 

9 13,4 2,3 11,1 85 7,7 1215 Rad 1 2,93 3,39 2,18 
10 13,3 2,1 11,2 81 7,2 1147   2,81 3,11 2,51 
11 13,3 2,3 11,0 80 7,3 1154   2,41 2,95 1,97 
12 12,9 2,7 10,2 78 7,6 1214   2,72 3,09 2,17 
13 13,0 2,2 10,8 81 7,5 1190   3,39 3,77 2,17 
14 13,0 2,1 10,9 77 7,1 1121 öppn hål 2,87 3,13 2,55 
15 13,1 3,0 10,1 72 7,1 1132   2,57 3,32 1,92 
16 11,7 2,4 9,3 55 5,9 940 ojämn VOD 2,57 3,16 2,27 
17 11,7 2,0 9,7 73 7,5 1195   3,60 4,08 2,76 
18 11,2 2,0 9,2 69 7,5 1192    medel 2,87 3,33 2,28
19 13,6 2,0 11,6 83 7,2 1135 stdav 0,39 0,37 0,28
28 13,4 1,7 11,7 87 7,4 1179 Rad 2    
29 13,4 1,8 11,6 86 7,4 1176      
30 12,3 2,0 10,3 78 7,6 1202      
31 13,2 1,8 11,4 85 7,5 1182      
32 13,8 2,1 11,7 87 7,4 1179      
33 11,5 2,0 9,5 70 7,4 1171      
34 12,7 2,1 10,6 80 7,5 1198      
35 12,0 2,9 9,1 68 7,5 1188      
36 12,8 3,0 9,8 69 7,0 1118      
37 12,4 2,1 10,3 77 7,5 1187      
38 13,0 1,9 11,1 83 7,5 1186      
47 13,5 1,9 11,6 83 7,2 1135 Rad 3    
48 12,9 2,1 10,8 81 7,5 1190      
49 13,8 3,1 10,7 78 7,3 1157      
50 13,9 2,0 11,9 91 7,6 1212      
51 12,8 2,2 10,6 82 7,7 1228      
52 13,5 1,8 11,7 86 7,4 1165      
53 12,6 2,3 10,3 77 7,5 1187      
54 12,0 3,0 9,0 74 8,2 1307      
55 12,6 2,0 10,6 80 7,5 1198      
56 12,5 2,2 10,3 81 7,9 1248      
57 13,2 1,9 11,3 86 7,6 1207      
66 12,0 2,0 10,0 71 7,1 1127 Rad 4 VOD-data, m/s 
67 13,5 2,4 11,1 73 6,6 1043   Hålnr Botten Topp 
68 14,1 2,0 12,1 91 7,5 1192   15 4743 4517 
69 11,7 2,2 9,5 71 7,5 1187   16 4427 4388 
70 11,8 2,1 9,7 74 7,6 1212   17 5146 4859 
71 9,6 2,1 7,5 70 9,3 1487   18 5079 4544 
72 12,5 2,1 10,4 76 7,3 1160   19 5276 4197 
73 11,1 2,7 8,4 64 7,6 1212 medel 4718 4934 4501
74 11,2 2,3 8,9 68 7,6 1215 stdav 362 345 243
75 12,4 2,3 10,1 74 7,3 1163      
76 13,0 2,1 10,9 82 7,5 1193      

Max 14,1 3,1 12,1 91,0 9,3 1487     
Min 9,6 1,7 7,5 55,0 5,9 940 underborrning 1,1 m 
Medel 12,7 2,2 10,4 77,7 7,4 1182 spec. laddning 0,627 kg/m3 
Stdav 0,9 0,4 1,0 7,5 0,4 72 spec. borrning 0,102 m/m3 

10   

 



 - 97 -

 

Tabell B2.3: Borrnings- och laddningsdata för salva 2-H. 
Hål 
nr 

Djup   
m 

Avladd 
m 

Laddn. 
m 

Laddn. 
kg/hål 

Konc. 
kg/m 

Densitet 
kg/m  3

Anm. Hål nr VOD-data, m/s 
botten  toppen 

1 12,7 2,9 9,8 76 7,8 1232 Rad 1 1 4295 4390 
2 13,8 2,8 11,0 86 7,8 1240   2 5091 4267 
3 13,0 2,9 10,1 76 7,5 1195   3 4688 3219 
4 13,6 3,4 10,2 74 7,3 1152   4 5049 4960 
5 13,2 3,0 10,2 74 7,3 1152 kort VOD 5 4786   
6 15,6 3,0 12,6 95 7,5 1195 Öppn hål  mv 4561 4782 4209
7 14,6 3,0 11,6 91 7,8 1244  stdav 592 321 726
8 14,6 4,9 9,7 69 7,1 1130      
9 14,1 3,0 11,1 95 8,6 1358      

10 14,7 3,1 11,6 93 8,0 1271      
22 12,5 1,6 10,9 77 7,1 1121 Rad 2    
23 12,1 1,5 10,6 86 8,1 1287      
24 13,3 2,3 11,0 84 7,6 1211      
25 13,1 1,4 11,7 88 7,5 1192      
26 13,8 1,9 11,9 88 7,4 1172      
27 14,8 1,6 13,2 105 8,0 1260      
28 14,9 1,5 13,4 107 8,0 1265      
29 14,3 1,6 12,7 104 8,2 1297      
30 15,7 3,1 12,6 101 8,0 1270      
31 16,0 2,4 13,6 111 8,2 1292      
43 13,0 2,4 10,6 82 7,7 1228 Rad 3    
44 13,5 2,5 11,0 86 7,8 1240      
45 13,7 1,9 11,8 94 8,0 1263      
46 14,1 1,4 12,7 90 7,1 1123      
47 13,8 1,6 12,2 94 7,7 1221      
48 14,6 1,6 13,0 101 7,8 1231      
49 14,5 1,5 13,0 93 7,2 1133      
50 16,0 3,6 12,4 99 8,0 1265      
51 16,0 1,6 14,4 116 8,1 1275      
52 16,0 1,5 14,5 114 7,9 1244      
64 12,7 1,5 11,2 87 7,8 1232 Rad 4    
65 13,0 1,4 11,6 90 7,8 1230      

12,7 1,5 11,2 83 7,4 1175      
67 13,2 1,4 11,8 87 7,4 1169      
68 14,2 1,6 12,6 95 7,5 1195      
69 14,5 1,5 13,0 99 7,6 1206      
70 14,0 3,2 10,8 85 7,9 1249      
71 16,1 1,4 14,7 114 7,8 1227      
72 15,9 1,4 14,5 114 7,9 1244      
73 15,1 2,4 12,7 108 8,5 1347      

Max 16,1 4,9 14,7 116,0 8,6 1358     
Min 12,1 1,4 9,7 69,0 7,1 1121 underborrning 1,2 m 
Medel 14,2 2,2 12,0 92,8 7,7 1226 spec. laddning 0,681 kg/m3 
Stdav 1,1 0,8 1,3 12,3 0,4 56 spec. borrning 0,104 m/m3 

66 
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Tabell B2.4: Borrnings- och laddningsdata för salva 2-L. 
Hål 
nr 

Djup   
m 

Avladd 
m 

Laddn. 
m 

Laddn. 
kg/hål 

Konc. 
kg/m 

Densitet 
kg/m3 

Anm.    

11 14,4 4,2 10,2 81 7,9 1261 Rad 1    
12 12,9 3,1 9,8 74 7,6 1199      
13 13,5 3,1 10,4 73 7,0 1114      
14 11,4 3,0 8,4 64 7,6 1212      
15 12,4 3,1 9,3 75 8,1 1281      
16 11,6 3,0 8,6 58 6,7 1073 Öppn hål    
17 11,8 3,2 8,6 66 7,7 1221      
18 11,9 3,2 8,7 67 7,7 1225      
19 12,5 3,5 9,0 67 7,4 1183      
20 12,1 2,9 9,2 70 7,6 1209      
21 12,8 3,0 9,8 67 6,8 1086      
32 13,8 3,0 10,8 87 8,1 1278 Rad 2    
33 13,2 1,5 11,7 89 7,6 1206      
34 13,2 1,9 11,3 84 7,4 1179      
35 13,0 1,5 11,5 79 6,9 1089      
36 12,0 1,5 10,5 73 7,0 1103      
37 12,1 1,4 10,7 77 7,2 1142      
38 12,3 1,5 10,8 82 7,6 1205      
39 12,2 1,5 10,7 81 7,6 1201      
40 12,5 1,5 11,0 79 7,2 1139      
41 11,7 1,4 10,3 80 7,8 1233      
42 12,7 1,3 11,4 88 7,7 1224      
53 13,8 2,9 10,9 84 7,7 1223 Rad 3    
54 12,3 1,6 10,7 79 7,4 1172      
55 12,6 1,5 11,1 82 7,4 1172      
56 13,3 2,8 10,5 81 7,7 1224      
57 12,6 1,4 11,2 78 7,0 1105      
58 12,3 1,5 10,8 79 7,3 1161      
59 11,6 1,4 10,2 79 7,7 1230      
60 12,1 1,7 10,4 77 7,4 1175      
61 11,3 1,5 9,8 77 7,9 1248      
62 11,8 1,4 10,4 74 7,1 1129      
63 11,8 1,5 10,3 69 6,7 1063      
74 11,6 2,0 9,6 76 7,9 1258 Rad 4    
75 12,8 1,6 11,2 81 7,2 1147      
76 12,6 1,5 11,1 81 7,3 1157      
77 11,7 1,6 10,1 79 7,8 1242      
78 11,9 1,7 10,2 75 7,4 1167      
79 12,7 1,5 11,2 83 7,4 1175      
80 13,2     92     stopp i hål    
81 11,8 1,6 10,2 81 7,9 1261      
82 10,0 1,5 8,5 60 7,1 1123      
83 11,6 1,4 10,2 76 7,5 1183      

Max 14,4 4,2 11,7 92,0 8,1 1281     
Min 10,0 1,3 8,4 58,0 6,7 1063 underborrning 1,4 m 
Medel 12,4 2,1 10,3 76,8 7,5 1183 spec. laddning 0,494 kg/m3 
Stdav 0,8 0,8 0,9 7,4 0,4 57 spec. borrning 0,079 m/m3 
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Figur B2.1: VOD-kurvor från hål 15-19 i salva 1-H. 
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Figur B2.1: VOD-kurvor från hål 15-19 i salva 1-H, forts. 
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Figur B2.1: VOD-kurvor från hål 15-19 i salva 1-H, forts.  
 

131.5 132.0 132.5 133.0 133.5 134.0 134.5 135.0

112

114

116

118

120

122

124

126

 VOD = 4197 m/s  

 VOD = 5276 m/s  

Vändle 2004.06.24
TITAN 6075 1.0 kg Dynoprime

Hål 1.19

 D
is

ta
nc

e 
( m

 ) 
  

 Time (ms) 
 

 
Figur B2.2: VOD-kurvor från hål 1-5 i salva 2-H. 
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Figur B2.2: VOD-kurvor från hål 1-5 i salva 2-H, forts. 
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Figur B2.2: VOD-kurvor från hål 1-5 i salva 2-H, forts. 
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11 Bilaga 3: Styckefallsdata från laboratoriesiktningar mm 
 
Tabell B3.1: Data från siktprov på fraktionen 0-100 mm. 

Salva 1-L 1-H 2-H 2-L   
Prov 200- 8658 8660 8662 8659   
Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar Medel Stdavv. 

mm % % % % % % 
125 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 0,0
90 97,65 96,56 98,24 97,99 97,6 0,7
63 75,96 70,65 79,40 77,41 75,6 3,7
45 66,00 60,89 62,91 65,75 63,7 2,4

31,5 52,59 49,00 47,76 52,06 50,3 2,3
22,4 43,81 41,85 38,35 40,84 41,3 2,3
16 36,13 35,08 29,94 30,83 33,1 3,1

11,2 31,50 31,95 23,80 24,51 28,2 4,4
8 27,42 28,00 19,06 20,16 23,9 4,7

5,6 22,57 21,99 15,64 16,51 19,4 3,6
4 18,89 17,88 13,10 13,96 16,1 2,9
2 14,18 13,44 9,92 10,84 12,2 2,0
1 10,99 10,41 7,71 8,64 9,5 1,5

0,5 8,55 8,09 5,94 6,75 7,4 1,2
0,25 6,74 6,44 4,87 5,56 5,9 0,9

0,125 4,92 4,71 3,62 4,15 4,4 0,6
0,063 3,59 3,45 2,76 3,17 3,3 0,4

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Våtvikt, g 65 235 54 775 61 735 56 705   
Högvikt, ton 104,48 121,90 101,38 97,58 425,34  
Högens andel 0,246 0,287 0,238 0,229 1,000  

 
 
Tabell B3.2: Data från siktprov på fraktionen 0-40 mm. 

Salva 1-L 1-H 2-H 2-L   
Prov 200- 8663 8665 8666 8664   
Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar Medel Stdavv. 

mm % % % % % % 
45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 0,0

31,5 99,09 98,94 98,68 
85,25 

26,01

17,3

98,81 98,9 0,2
22,4 83,47 87,69 81,04 84,5 2,8
16 66,70 74,24 64,71 61,72 67,2 5,3

11,2 55,37 64,17 50,82 47,70 55,0 7,2
8 46,66 54,72 39,94 39,76 45,8 7,1

5,6 37,37 42,52 32,28 31,51 36,3 5,1
4 31,65 34,37 27,00 30,0 3,9
2 24,25 25,11 19,85 19,62 22,4 2,9
1 18,62 19,38 15,19 15,29 2,2

0,5 14,41 15,13 11,70 11,94 13,4 1,7
0,25 11,68 12,30 10,01 9,76 11,0 1,2

0,125 8,46 8,98 7,21 7,11 8,0 0,9
0,063 6,28 6,63 5,57 5,32 6,0 0,6

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Våtvikt, g 34 360 32 960 35 190 38 545   
Högvikt, ton 104,48 121,90 101,38 97,58 425,34  
Högens andel 0,246 0,287 0,238 0,229 1,000  
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Tabell B3.3: Data från bärlagerfraktion 0-35 mm efter kross. 
Salva 1-L 1-H 2-H 2-L   

Prov 200- 8667 8669 8670 8668   
Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar Medel Stdavv.

mm % % % % % % 
45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 0,0

31,5 97,93 98,97 98,91 99,49 98,7 0,7
22,4 84,40 81,89 84,57 89,92 84,9 3,4
16 63,12 61,08 63,02 70,76 64,2 4,3

11,2 48,19 48,55 48,94 56,78 50,3 4,1
8 36,89 37,66 43,91

0,00 0,0
 

37,48 38,7 3,3
5,6 29,31 30,45 27,64 33,74 30,3 2,6
4 24,60 25,39 21,39 27,51 24,9 2,5
2 18,65 19,22 15,32 20,33 18,6 2,2
1 14,07 14,95 11,84 15,61 14,3 1,6

0,5 10,75 11,70 9,26 12,26 11,1 1,3
0,25 8,85 9,67 7,75 9,92 9,1 1,0
0,125 6,24 6,93 5,51 7,25 6,5 0,8
0,063 4,59 5,18 4,08 5,34 4,8 0,6

0 0,00 0,00 0,00 0,0
Våtvikt, g 40 385 31 290 29 025 30 425  

569,60 332,60 437,80 2037,50  
Högens andel 0,342 0,280 0,163 0,215 1,000  
Högvikt, ton 697,50 

 
 
 
Tabell B3.4: Data från bärlagerfraktion efter kross, prov från salvor sprängda 2003. 

Salva 137 138 139 140 141 142a 142b   
Prov 200- 5966 5996 6013 6129 6173 6371 6425   
Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar

% % % 
100,0 

Passerar Medel Stdavv. 
mm % % % % % % 
45 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

31,5 100,0 100,0 99,3 99,5 98,5 99,5 99,4 99,5 0,5 
22,4 100,0 96,4 95,7 88,3 82,2 87,9 89,5 91,4 6,2 

7,7 
11,2 63,0 

51,3 
5,6 

25,0 20,2 23,4 21,1
15,1 

16 81,5 81,4 81,5 70,0 61,6 69,9 72,9 74,1 
65,7 65,7 57,5 49,0 56,8 55,9 59,1 6,1 

8 52,1 48,8 46,7 39,5 44,9 44,0 46,8 4,4 
42,2 40,1 37,1 38,1 32,2 35,9 36,1 37,4 3,2 

4 35,1 33,2 29,0 31,9 27,4 29,4 29,9 30,8 2,7 
2 25,8 21,0 22,0 22,6 2,1 
1 19,4 18,8 17,4 16,3 15,5 16,9 17,1 1,6 

0,5 14,1 13,9 11,6 12,9 12,3 11,5 12,8 12,7 1,0 
0,25 10,2 9,9 8,7 9,1 9,3 8,6 9,6 9,3 0,6 
0,125 7,0 7,0 6,3 6,3 6,8 6,0 6,9 6,6 0,4 
0,063 4,7 4,5 4,2 3,9 4,6 4,2 4,9 4,4 0,3 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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12 Bilaga 4: Styckefallsdata från digitala bilder av provhögar 
 
Tabell B4.1: Data från foton av ovanytan av provhög ur salva 1-L. 

Bild  Top 1 Top 3 Top 5 Top 7 Top 9 Top 11 Top 13   
Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar Medel Stdavv. 

mm % % % % % % % % % 
750 100,00 100,00 97,93 97,99 98,84 91,01 99,37 97,9 3,1 
500 91,75 98,25 86,02 84,96 86,30 69,65 93,18 87,2 9,1 
300 69,80 79,82 65,98 61,69 60,66 47,78 69,63

17,48 16,52 
13,33 13,33 

9,46 9,66 
6,21 7,50 7,78 5,08

5,95 4,84

0,28 0,6 0,2 

65,1 9,9 
250 62,49 69,94 58,33 54,54 52,35 43,14 58,54 57,0 8,4 
200 53,83 57,97 49,64 46,84 43,99 37,06 47,09 48,1 6,8 
150 43,44 45,02 40,02 39,03 35,05 30,47 36,04 38,4 5,0 
125 37,62 38,89 35,29 34,48 30,23 26,90 30,28 33,4 4,4 
90 29,56 29,54 28,20 27,58 23,14 21,49 22,13 25,9 3,6 
63 22,56 21,91 21,87 21,62 17,30 16,83 15,74 19,7 2,9 
45 17,21 17,19 13,15 13,37 11,41 15,2 2,5 

31,5 12,24 13,47 9,83 10,47 8,11 11,5 2,1 
20 8,37 9,90 6,79 7,69 5,26 8,2 1,7 
14 7,22 6,03 3,74 6,2 1,4 
10 5,64 4,71 6,25 3,89 2,71 4,9 1,2 
5 3,44 2,70 3,77 4,06 2,27 3,14 1,41 3,0 0,9 
2 1,38 1,08 1,51 1,62 0,91 1,26 0,56 1,2 0,4 
1 0,69 0,54 0,75 0,81 0,45 0,63

 
 
Tabell B4.2: Data från foton av sidoytorna av provhög ur salva 1-L. 

Bild  Side 1 Side 3 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 13 Side 17 Side 21   
Maskvidd Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Medel Stdavv.

mm % % % % % 
100,00 100,00 

% % % % % % 
750 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,76 99,6 1,1
500 95,06 100,00 93,82 98,80 98,74 94,92 93,49 100,00 76,58 94,6 7,2
300 80,01 92,54 9,7

200 7,2
41,92 44,80 48,6 6,8

42,8 

20,71
16,06

12,27 

1,1 

75,02 79,84 76,95 78,55 69,46 85,30 57,99 77,3 
250 72,54 84,03 67,38 70,27 67,95 71,43 59,28 73,22 54,13 68,9 8,5

63,15 71,88 58,49 59,48 59,22 63,70 47,44 57,71 50,18 59,0 
150 52,41 57,73 48,13 48,76 50,95 56,26 36,36
125 46,34 50,52 42,51 42,85 45,60 51,64 30,57 34,13 41,40 6,9
90 37,22 39,82 34,48 33,93 37,32 44,24 22,36 23,25 35,90 34,3 7,2
63 28,62 30,42 26,98 26,32 30,01 37,38 15,92 15,33 30,74 26,9 7,1
45 22,14 23,59 21,41 24,43 31,90 11,56 10,36 26,57 21,4 6,8

31,5 16,86 18,01 16,74 19,64 26,97 8,23 6,84 22,77 16,9 6,3
20 11,94 12,79 11,64 14,92 21,85 5,34 4,03 18,77 12,6 5,7
14 9,10 9,78 9,62 9,05 12,03 18,54 3,80 2,66 16,15 10,1 5,1
10 7,09 7,65 7,70 7,19 9,91 16,03 2,76 1,79 14,14 8,3 4,6
5 4,31 4,68 4,97 4,56 6,78 12,11 1,44 0,77 10,96 5,6 3,8
2 1,73 1,87 1,99 1,82 2,71 4,84 0,58 0,31 4,38 2,2 1,5
1 0,86 0,94 0,99 0,91 1,36 2,42 0,29 0,15 2,19 0,8
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Tabell B4.3: Data från foton av ovanytan av provhög ur salva 1-H. 

 
 

Bild  Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 Top 6 Top 7   
Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar

% 
Passerar Medel Stdavv. 

mm % % % % % % % % 
750 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 0,0 
500 97,35 91,46 98,63 90,21 100,00 97,50 97,56 96,1 3,7 

200 
60,43 

46,51
47,70

10,12 
5 11,39 

6,96 
3,48 3,48 3,79

300 73,97 72,12 84,36 70,15 91,57 78,29 82,82 79,0 7,7 
250 64,94 65,92 77,60 64,39 84,53 70,42 76,07 72,0 7,7 

56,10 59,56 69,62 57,88 75,21 61,30 67,28 63,9 7,0 
150 47,07 52,69 50,53 63,72 51,15 55,81 54,5 5,9 
125 42,38 48,50 55,79 57,09 45,53 49,64 49,3 5,4 
90 35,47 41,76 47,59 40,81 37,25 40,49 41,6 4,7 
63 28,94 35,48 39,93 35,07 38,70 30,80 32,04 34,4 4,1 
45 23,87 30,42 33,82 30,38 31,64 25,61 25,68 28,8 3,7 

31,5 19,46 25,83 28,36 26,09 25,54 21,04 20,30 23,8 3,5 
20 15,00 20,99 22,67 21,51 19,45 16,39 15,04 18,7 3,2 
14 12,23 17,84 19,01 18,48 15,70 13,46 11,89 15,5 3,0 
10 15,36 16,16 16,08 12,87 11,22 9,55 13,1 2,8 

6,91 11,68 12,18 8,61 7,78 6,13 9,2 2,5 
2 3,89 6,96 7,59 4,76 4,45 3,24 5,4 1,7 
1 1,95 2,38 2,22 1,62 2,7 0,9 

Tabell B4.4: Data från foton av sidan och ovanytan av provhög ur salva 2-H. 
Side 1 Bild Side 3 Side 5 Side 7 Side 8 Side 9   Top 1 Top 2  

Maskvidd Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Medel Stdavv. Passer. Passer. Medel 

98,83 
mm % % % % % % % % % % % 
750 98,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,8 0,6 100,00 99,4
500 88,85 99,64 99,89 100,00 93,66 96,54 96,4 4,5 98,52 91,43 95,0
300 73,56 85,56 87,28 88,20 73,75 83,33 81,9 6,6 83,97 74,87 

64,63 73,9
65,66

55,39 44,85
49,17
38,28

34,84 28,20 
18,26 

25,57 

1,65 2,90 1,2
0,88 1,45

79,4
250 67,33 76,00 79,58 80,27 75,39 6,5 75,26 68,53 71,9
200 60,39 63,60 68,93 68,74 54,65 63,7 5,5 64,89 61,29 63,1
150 53,31 49,84 55,79 54,61 52,3 4,2 52,96 53,58 53,3
125 48,76 42,85 48,37 39,38 49,31 46,3 4,2 46,71 49,77 48,2
90 41,51 32,71 37,49 31,14 40,32 36,9 4,1 37,38 42,48 39,9
63 24,23 29,16 24,12 32,38 28,8 4,3 29,53 35,74 32,6
45 29,54 21,56 22,55 18,95 26,33 22,9 4,4 23,30 30,39 26,8

31,5 24,80 13,52 16,21 17,17 14,67 21,14 17,9 4,3 18,11 21,8
20 19,92 9,23 11,29 12,15 10,61 16,03 13,2 4,0 13,16 20,61 16,9
14 16,78 6,84 8,49 9,26 8,23 12,91 10,4 3,7 10,25 17,41 13,8
10 14,42 5,18 6,53 7,22 6,53 10,61 8,4 3,5 8,15 14,98 11,6
5 10,75 2,96 3,87 4,39 4,12 7,24 5,6 2,9 5,18 11,22 8,2
2 4,30 1,18 1,55 1,76 2,2 2,07 4,49 3,3
1 2,15 0,59 0,77 0,82 1,1 1,04 2,24 1,60,6
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Tabell B4.5: Data från foton av sidan och ovanytan av provhög ur salva 2-L. 
Bild Side 1 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 11   Top 1 Top 2  

Maskvidd Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Passer. Medel Stdavv. Passer. Passer. Medel 
mm % % % % % % % % % % % 
750 99,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,8 0,4 100,00 100,00 100,0
500 89,54 100,00 100,00 100,00 94,88 100,00 97,4 4,4 95,54 96,86 96,2
300 65,52 90,82 92,86 98,55 78,51 95,73 87,0 12,6 72,78 85,65 79,2
250 57,66 82,10 87,12 93,39 72,12 88,52 80,2

38,47

18,33 

13,2 64,32 77,96 71,1
200 48,44 69,94 79,30 84,22 64,00 77,91 70,6 13,0 55,48 67,94 61,7
150 38,32 55,61 67,85 70,47 53,80 63,67 58,3 11,8 45,58 55,71 50,6
125 32,91 48,18 60,34 62,78 47,58 56,24 51,3 11,0 40,43 49,56 45,0
90 25,19 37,22 46,84 52,17 45,80 40,9 9,5 31,96 39,75 35,9
63 18,65 28,74 35,02 42,27 30,73 36,53 32,0 8,1 24,74 31,27 28,0
45 14,04 22,48 25,94 34,67 24,58 29,40 25,2 6,9 19,44 24,93 22,2

31,5 10,38 17,31 28,08 19,38 23,33 19,5 6,0 15,04 19,60 17,3
20 7,08 12,43 11,78 21,54 14,36 17,43 14,1 5,0 10,88 14,46 12,7
14 5,24 9,59 8,32 17,49 11,35 13,87 11,0 4,3 8,43 11,40 9,9
10 3,97 7,56 6,00 14,51 9,17 11,27 8,7 3,8 6,68 9,18 7,9
5 2,26 4,71 3,07 10,07 6,01 7,50 5,6 2,9 4,22 5,99 5,1
2 0,90 1,88 1,23 4,03 2,41 3,00 2,2 1,2 1,69 2,40 2,0
1 0,45 0,94 0,61 2,01 1,20 1,50 1,1 0,6 0,84 1,20 1,0

 
 
Tabell B4.5: Sammanställning av x20, x50 och x80 data från bildanalysen. 
Hög Per- Bild1 Medel Stdav2 Alla Cut-off
vy centil 1 2 3 4 5 6 7 8 9   bilder Topsize
1-L x20 81 57 56 56 75 81 54   66 13 53 85
ovan x50 213 169 202 220 236 322 181   221 50 189 
 301 x80 359 428 448 437 601 377   422 94 388 885
 1-L x20 39 36 41 43 33 17 80 79 23 43 22  
sida x50 140 123 159 155 145 117 211 177 198 158 32  
 x80 300 232 338 301 317 312 364 276 540 331 87  
1-H x20 33 18 16 17 21 29 31   23 7 28 65
ovan x50 166 134 100 147 99 145 127   131 25 136 
 x80 336 366 266 391 225 312 278   310 58 314 654
2-H x20 36 19     28 18 40 75
ovan x50 138 127  
  

20 

   132 12 145 
x80 276 349    313 -73 301 763

2-H x20 50 41 39 49 29    38 12  
sida x50 132 151 131 129 177 128    
 

  40

141 20  
x80 366 269 252 249 342 278    293 49  

2-L x20 47 33   14 42 55
ovan x50 172 127     149 45 139 
 x80 347 262     304 85 297 664
2-L x20 69 38 35 18 33 25    36 18  
sida x50 208 131 98 84 135 104    127 45  
 x80 408 240 204 183 313 209    259 86  

Not 1: Bilderna i samma ordning som i tabellerna B5.1-B5.4. 
       2: För salva 2-H och 2-L ovanifrån har skillnaden använts i stället för standardavvikelsen  
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Tabell B4.6: Skutfördelningar mätta med Split. 
Salva 1-H 2-H 2-L 

Maskvidd Passerar Passerar Passerar
mm % % % 
3000 100,00 100,00 100,00 
2000 100,00 100,00 94,65 
1000 86,64 84,87 70,60 

750 66,26 63,01 52,67 
500 31,76 31,28 26,39 
300 9,16 9,64 8,54 
250 5,97 6,37 5,65 
200 3,57 3,95 3,40 
150 1,76 2,09 1,71 
125 1,10 1,33 1,08 

90 0,44 0,54 0,46 
63 0,16 0,20 0,18 
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13 Bilaga 5: Styckefallsdata från SPB och IPB krossningsförsök 
 
Tabell B5.1: Data från SPB-försök på sprängt berg. 
Kompression 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar 
mm % % % % % 

Salva 1-L      
16 84,19 93,04 100,00 100,00 100,00 

11,1 31,50 50,28 84,18 88,49 87,82 
8 12,13 27,11 47,70 60,57 62,75 

5,66 7,41 15,98 27,88 39,43 43,05 
4 5,35 11,10 20,33 27,31 30,12 
2 3,32 6,62 11,55 15,64 17,38 
1 2,23 4,27 7,62 9,96 11,35 

0,5 1,50 2,72 4,97 6,49 7,32 
0,25 1,00 1,74 3,13 4,12 4,58 

Salva 1-H      
16 84,17 100,00 100,00 100,00 100,00 

11,1 33,72 57,94 63,00 80,12 86,93 
8 16,39 32,80 32,17 49,25 58,42 

5,66 8,98 20,52 18,96 30,58 39,03 
4 

3,98 
6,57 14,23 13,84 21,08 28,63 

2 8,33 7,96 12,27 16,71 
1 2,63 5,42 5,04 8,00 10,93 

0,5 1,69 3,48 3,23 5,19 7,17 
0,25 1,06 2,19 2,06 3,29 4,57 

Salva 2-H      
16 90,48 100,00 100,00 100,00 100,00 

11,1 43,02 48,21 73,97 81,01 91,15 
8 19,39 20,07 40,46 47,16 59,91 

5,66 10,57 12,36 24,57 27,88 39,59 
4 8,36 8,88 16,17 19,09 27,85 
2 4,41 5,06 9,26 11,03 15,53 
1 2,79 3,29 5,86 7,06 9,95 

0,5 1,74 2,13 3,67 4,50 6,37 
0,25 1,05 1,34 2,25 2,84 3,97 

Salva 2-L      
16 67,46 94,17 94,90 96,49 100,00 

11,1 31,18 52,43 
58,15 

14,97 
12,05 

2,72 

59,38 71,40 85,67 
8 16,85 28,04 34,87 43,00 

5,66 10,39 16,04 21,02 28,86 37,37 
4 7,64 11,05 20,50 26,69 
2 4,25 6,27 8,60 15,48 
1 4,11 5,63 7,98 10,22 

0,5 1,77 2,71 3,68 5,23 6,72 
0,25 1,11 1,72 2,35 3,34 4,28 

Not: Alla värden för 19 mm maskvidd är lika med 100 %. 
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Tabell B5.2: Data från IPB-försök på sprängt berg. 
Kompression 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar Passerar 
mm % % % % % % 

Salva 1-L       
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

11,1 18,49 32,59 55,74 69,77 74,07 86,95 
8 4,42 11,69 23,19 32,97 40,85 58,92 

5,66 3,21 6,57 13,28 18,33 29,22 39,61 
4 1,89 4,37 8,41 11,38 22,80 28,93 
2 1,27 3,02 6,19 7,80 17,92 22,35 
1 0,70 1,70 3,44 4,34 7,77 13,58 

0,5 0,46 1,04 2,25 2,66 5,19 9,01 
0,25 0,32 0,66 1,45 1,67 3,42 5,94 

Salva 1-H      
16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

11,1 26,21 43,45 58,66 66,65 74,16 82,41 
8 5,16 12,46 21,25 34,55 45,98 51,06 

5,66 3,55 7,34 11,76 26,05 31,65 33,88 
4 1,87 4,77 7,53 18,38 21,90 22,31 
2 1,29 3,13 4,86 13,27 16,85 17,14 
1 0,78 1,71 2,56 8,06 9,98 10,40 

0,5 0,51 1,10 1,56 5,10 6,45 6,61 
0,25 0,35 0,75 0,97 3,29 4,16 4,25 

Salva 2-H       
16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

11,1 27,73 45,25 57,68 61,78 70,08 83,87 
8 2,64 15,97 18,33 32,85 32,60 48,15 

5,66 1,94 9,06 8,68 22,02 18,58 35,33 
4 1,30 5,50 5,78 14,81 13,27 24,75 
2 0,89 4,00 4,51 10,86 9,51 18,16 
1 0,53 2,26 2,53 6,68 5,72 10,60 

0,5 1,45 
1,14 2,39 4,23 

0,36 1,69 4,22 3,72 6,70 
0,25 0,25 0,95 2,67 

Salva 2-L       
16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

11,1 47,22 50,55 61,66 67,70 79,42 82,58 
8 8,03 12,30 18,51 39,83 49,47 49,50 

5,66 4,87 7,94 11,05 24,79 33,25 33,35 
4 3,01 5,16 7,14 15,21 23,04 

1,13 1,94 
0,5 

24,78 
2 2,22 3,44 5,21 11,41 17,34 18,37 
1 2,92 6,55 10,25 11,14 

0,72 1,27 1,82 4,23 6,67 7,35 
0,25 0,46 0,83 1,16 2,73 4,32 4,79 

16 

 

Not: Alla värden för 19 mm maskvidd är lika med 100 %. 
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Tabell B5.3: Data från SPB-försök på krossat berg. 
Kompression 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Maskvidd Passerar 

Salva 1-L  

Passerar Passerar Passerar Passerar 
mm % % % % % 

16 76,78 95,24 100,00 100,00 100,00
11,1 

34,07 

15,27
1 2,62

4,35

39,70 67,40 77,08 82,12 89,31
8 20,60 40,71 55,03 60,31

5,66 10,86 21,98 25,30 34,36 37,98
4 7,12 16,48 18,18 24,02 25,76
2 4,12 9,52 10,28 13,69

6,59 6,72 8,94 10,11
0,5 1,87 4,76 5,87 6,68

0,25 1,12 3,30 2,77 3,63 4,20

Salva 1-H      
19 87,53 92,38 100,00 100,00 100,00
16 59,48 69,29 89,77 99,03 99,34

11,1 22,08 37,35 60,61 66,41 79,66
8 9,61 19,41 37,85 43,05 56,14

5,66 6,75 14,50 23,79 28,96 38,97
4 5,45 9,58 15,86 21,24 27,61
2 3,12 5,41 9,21 13,71 16,38
1 2,08 3,44 5,88 9,85 10,70

0,5 1,30 2,21 3,58 7,34 7,00
0,25 0,78 1,47 2,30 3,09 4,49

Salva 2-H      
16 79,43 100,00 100,00 100,00 100,00

11,1 37,23 69,51 71,11 91,48 89,38
8 17,73 35,77 44,81 60,57 65,93

5,66 10,28 20,73 25,19 39,12 41,68
4 7,09 14,63 18,15 27,44 29,06
2 4,26 8,13 11,11 16,09 17,23
1 2,84 5,28 7,41 10,73 11,42

0,5 1,77 3,25 4,81 6,94 7,62
0,25 1,06 2,03 2,96 4,42 4,81

Salva 2-L      
16 78,85 95,28 100,00 98,23 100,00

11,1 37,69 59,45 73,66 80,53 92,01
8 17,69 31,10 47,33 50,44 64,52

5,66 10,38 18,50 31,28 31,86 43,86
4 6,92 12,60 21,40 22,42 31,19
2 4,23 7,48 

12,09
0,5 

1,97 3,54

12,35 13,27 17,93
1 2,69 4,72 8,23 8,55

1,92 3,15 5,35 5,60 7,99
0,25 1,15 3,29 5,07

Not: Alla värden för 19 mm maskvidd är lika med 100 % utom för salva 1-H. 
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14 Bilaga 6: Kurvpassningsdata för SPB och IPB krossningsförsök 
 
Tabell B6.1: Swebrec-parametrar för SPB-prov på sprängt material från provhögarna. 
Kompr. 

% 
x
mm 

50     xmax     
mm 

b intervall r2 s50 

1/mm 
s50· x50

0,75 

1/mm0,25 

Salva 1-L       
10 13,3 18,1 1,822 0,25-11,1 0,9980 0,112 0,780 
15 11,2 17,8 1,777 0,25-11,1 0,9995 0,086 0,523 
20 8,2 12,8 1,470 0,25-  8 0,9989 

0,9995 
0,101 0,490 

25 6,8 13,8 1,712 0,25-  8 0,090 0,379 
30 6,5 14,6 1,787 0,25-  8 0,9993 0,085 0,344 

Salva 1-H       
10 13,1 18,1 1,738 0,25-11,1 0,9995 0,102 

0,087 0,498 

0,25-  8 0,9988 0,084 

 

0,699 
15 10,2 16,1 1,618 0,25-11,1 0,9997 
20 10,0 14,2 1,483 0,25-  8 0,9988 0,105 0,592 
25 8,1 14,0 1,610 0,25-  8 0,9993 0,090 0,433 
30 6,9 13,9 1,621 0,361 

Salva 2-H      
10 12,0 18,1 1,931 0,25-11,1 0,9986 0,098 0,629 
15 11,4 16,0 1,727 0,25-11,1

0,100 
0,480 

6,8 

  

0,9984 0,111 0,689 
20 9,0 14,1 1,613 0,25-11,1 0,9993 0,516 
25 8,3 13,5 1,583 0,25-11,1 0,9993 0,098 
30 13,1 1,648 0,25-11,1 0,9990 0,092 0,391 

Salva 2-L     
10 14,0 21,1 1,819 0,25-11,1 0,9994 0,079 0,573 
15 10,9 17,7 1,843 0,25-11,1 0,9995 0,087 0,524 
20 10,1 17,8 1,806 0,25-11,1 0,9995 0,079 0,445 
25 8,7 17,1 

0,086 
1,780 0,25-11,1 0,9985 0,076 0,382 

30 7,1 14,0 1,654 0,25-  8 0,9992 0,374 
Medel 9,6 15,8 1,702 0,092 0,505 

2,3 2,3 0,122 0,010 0,124 
Kvot 0,243 0,145 0,072 0,114 0,246 
Stdav. 
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Tabell B6.2: Swebrec-parametrar för IPB-prov på sprängt material från provhögarna. 
Kompr. 

% 
x50     
mm 

xmax     
mm 

b intervall r2 s50 

1/mm 
s50· x50

0,75 

1/mm0,25 

Salva 1-L       
10 18,0 19,0 1,317 0,25-16 0,9999 0,329 2,871 
15 17,2 19,0 1,257 0,25-16 0,9995 0,185 1,569 
20 15,4 19,1 1,392 0,25-16 0,9991 0,104 0,810 

12,3 
9,6 20,2 0,25-16 

 

25 13,7 19,6 1,645 
0,9928 

0,323 

17,4 
1,455 

0,9996 
0,486 

35 

 
0,9996 

1,113 

25 
19,3 

0,25-16 

 

15 
19,0 

0,25-16 
0,061 

2,5 0,5 0,176

0,25-16 0,9990 0,084 0,602 
30 20,0 1,509 0,25-16 0,063 0,411 
35 1,689 0,9990 0,059 

Salva 1-H      
10 19,0 1,523 0,25-16 0,9999 0,251 2,140 
15 16,5 19,0 0,25-16 0,9999 0,153 1,253 
20 15,1 19,0 1,547 0,111 0,855 
25 13,6 19,4 1,322 0,25-16 0,9951 0,069 
30 11,8 20,3 1,543 0,25-16 0,9964 0,060 0,383 

20,2 1,689 0,25-16 0,9990 0,063 0,377 

Salva 2-H     
10 17,8 19,8 2,027 0,25-16 0,265 2,300 
15 16,3 

0,25-16 
19,0 1,374 0,25-16 0,9996 0,137 

20 15,4 19,0 1,583 0,9998 0,123 0,957 
14,3 19,3 1,306 0,25-16 0,9960 0,076 0,559 

30 13,8 1,490 0,25-16 0,9995 0,081 0,580 
35 10,9 20,0 1,644 0,9974 0,062 0,371 

Salva 2-L      
10 16,2 19,0 1,853 0,25-16 0,9994 0,178 1,434 

16,0 19,0 1,585 0,25-16 0,9993 0,143 1,147 
20 15,1 1,598 0,25-16 

0,9955 0,484 

11,0 
19,5 

0,9994 0,116 0,886 
25 13,2 19,9 1,526 0,070 
30 11,2 20,4 1,644 0,25-16 0,9983 0,372 
35 19,8 1,573 0,25-16 0,9986 0,061 0,367 

Medel 14,3 1,545 0,121 0,944 
Stdav. 

0,25-16 

10,9 

 

0,074 0,689 
Kvot 0,174 0,026 0,114 0,611 0,730 
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Tabell B6.3: Swebrec-parametrar för SPB-prov på krossat material från provhögarna. 
Kompr. 

% 
xmax     
mm 

b intervall r2 s50 

1/mm 
s50· x50

0,75 

1/mm0,25 

Salva 1-L       
12,7 1,985 0,25-16 0,9987 0,082 0,555 

15 9,6 16,2 1,675 0,25-11,1 0,9941 0,454 
20 8,6 16,0 1,896 0,25-11,1 0,9960 0,089 
25 16,0 1,906 0,25-11,1 0,9991 0,083 

7,0 13,1 1,619 0,25-8 0,092 0,394 

Salva 1-H      
10 21,5 1,954 0,25-16 0,9985 0,092 0,704 

9,8 
0,9995 

0,075 

15 13,3 21,6 1,809 0,25-16 0,070 0,492 
20 20,4 2,042 0,25-11,1 0,9997 0,071 0,393 

9,0 16,0 1,437 0,25-11,1 0,069 0,362 
30 7,1 16,7 1,828 0,9996 0,329 

Salva 2-H       
12,9 19,6 1,904 

0,083 

1,701 

0,25-16 0,9994 0,089 0,603 
15 9,4 16,0 1,895 0,9982 0,094 0,505 
20 8,8 16,0 1,756 0,25-11,1 0,9985 0,424 
25 6,9 12,8 1,562 0,25-8 0,9991 0,092 0,389 
30 6,5 13,6 0,25-8 0,9986 0,089 0,359 

Salva 2-L       
10 12,9 19,7 1,917 0,25-16 0,9992 0,088 0,597 
15 10,3 17,5 0,25-11,1 0,9985 0,086 0,492 

x
mm 

50     

20,4 
0,083 

7,4 
0,9992 

15,1 
0,9990 

25 
0,25-11,1

10 
0,25-11,1

1,885 
20 8,3 16,0 1,740 0,25-11,1 0,9996 0,079 0,388 
25 7,8 16,0 1,856 0,25-11,1 0,9982 0,385 

0,353 
Medel 

0,083 
30 6,3 13,2 1,634 0,25-8 0,9992 0,088 

9,5 1,800 0,084 0,450 
Stdav. 2,6 2,8 0,156 0,007 0,101 
Kvot 0,275 0,163 0,087 0,089 0,223 

10 

0,447 
0,374 

30 

 

16,9 
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15 Bilaga 7: Siktdata för provhögarna 
 
Tabell B7.1: Siktdata för de konstruerade siktkurvorna för provhögarna. 
 Salva 1-L 1-H 2-H 2-L 
 Maskvidd Passerar Passerar Passerar Passerar
Datatyp mm % % % % 
Skutgräns 440 100,00 100,00 100,00 100,00 
Grizzly 275 74,54 84,25 73,19 75,28 

Interpolerat 

8 7,25 9,18 3,54 3,47 

2,65 

Grizzly 165 50,21 58,05 42,67 45,34 
Extrapolerat 125 38,85 45,35 31,30 33,62 
PowerGrid 100 31,76 37,41 24,19 26,30 
Interpolerat 90 29,15 34,26 21,93 23,66 

63 22,12 25,76 15,84 16,53 
Interpolerat 45 17,44 20,10 11,78 11,77 
PowerGrid 40 16,14 18,52 10,65 10,45 
Labbsikt 31,5 13,90 16,07 8,88 8,97 
Labbsikt 22,4 11,58 13,72 7,13 7,04 
Labbsikt 16 9,55 11,50 5,57 5,31 
Labbsikt 11,2 8,33 10,48 4,42 4,22 
Labbsikt 
Labbsikt 5,6 5,97 7,21 2,91 2,85 
Labbsikt 4 4,99 5,86 2,44 2,41 
Labbsikt 2 3,75 4,41 1,84 1,87 
Labbsikt 1 2,91 3,41 1,43 1,49 
Labbsikt 0,5 2,26 1,10 1,16 
Labbsikt 0,25 1,78 2,11 0,91 0,96 
Labbsikt 0,125 1,30 1,54 0,67 0,72 
Labbsikt 0,063 0,95 1,13 0,51 0,55 

Not: De tre översta maskviddsvärdena består av ett mätvärde multiplicerat med flisighetsfaktorn 1,10. 
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