
© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

HUR SER STYCKEFALLET EFTER SPRÄNGNING UT? 

Finn Ouchterlony, Swedish Blasting Research Centre, Swebrec vid LTU 

Inledning 

Hela styckefallet i en sprängsalva har inte mätts många gånger. Att sikta salvan går men 
är så dyrt att det knappast kan motiveras. Siktar man bara en del blir frågan hur repre
sentativt samplet är, då t.ex. grovt material gärna ligger på ytan. Siktning är ändå likaren 
som bestämmer om en fraktion kan användas som t.ex. bärlager eller annat. 

Därför har mycket ansträngning lagts ner på att ta fram snabba indirekta metoder att 
mäta styckefallet, alltifrån en jämförelse av salvhögens utseende med fotografier av 
kända fördelningar, van Aswegen och Cunningham [1], till analys av bilder på salvan 
eller delar av den. 

En genomgång av bildanalysmetoderna görs bl.a. av Ouchterlony [2]. Där dras ett antal 
slutsatser som återges i bilaga 1. De viktigaste i detta sammanhang är dels att det är svå
rare att mäta på sprängsalvor än på band och att mätområdet sällan överstiger 20-30 ggr 
mellan största och minsta sten. Om de största stenarna i en sprängsalva har en sidlängd 
på ca 1 m så blir upplösningen alltså 30-50 mm, mindre stenar kan inte mätas utan 
konstgrepp som finandelskorrektion. 

De mest kända bildanalyssystemen som Split®, Kemeny m.fl. [3], och WipFrag®, Maerz 
& Zhou [ 4], har sådana möjligheter. De extrapoleringar som görs bygger med nödvän
dighet på antaganden om styckefallsfördelningens utseende. De antagna fördelningarna 
är emellertid oftast felaktiga vilket framgår här. 

Undersökningar av styckefallet efter sprängning har en längre tid ingått i SveBeFos 
forskningsprogram, set.ex. Gynnemo [5], Svahn [6] och Olsson m.fl. [7]. Fokus har 
legat på hur finandelen bildas och skall kunna kontrolleras. Detta har också gällt det 
delvis EU-finansierade projektet "Lessfines production in aggregate and industrial 
minerals industry", projekt nr GRD-2000-25224. I "Less Fines" har bl.a. Nordkalk, 
Dyno Nobel och Montanuniversität Leoben i Österrike medverkat och några resultat 
från det har presenterats på BK, Ouchterlony m.fl. [8]. 

Arbetet i Less Fines-projektet omfattade både modellsprängning och produktions
sprängningar i full skala. Tillsammans med SveBeFos forskning och data från litteratu
ren har detta resulterat i en ny fördelningsfunktion för styckefall och en omarbetad pro
gnosekvation för styckefallet efter sprängning [9-11]. 
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Den nya styckefallsfördelningen, Swebrec-funktionen. 

Det vanligaste sättet att beskriva fördelningen av styckefallet efter sprängning är den 
s.k. Rosin-Rammler eller Weibull-funktionen som kan skrivas 

(1) 

Fördelningen innehåller två parametrar, medelstyckefallet x50 och likformighetsexpo
nenten n som anger hur brant fördelningen är. Den ingår i Kuz-Ram modellen, Cun
ningham [12], se bilaga 2. Kuz-Ram torde vara världens mest använda modell för att 
göra styckefallsprognoser, åtminstone om dess avläggare CZM och TCM-modellema 
[13, 14] räknas in. 

Modellerna ger ekvationer för hur x50 och n beror av specifik laddning, bergegenskaper, 
bergmassans sprickighet och hålsättning. Det finns ett fåtal exempel på att sprängsal
vors styckefallsfördelning ser ut på detta sätt, ett visas i Figur 1, Kojovic et al. [15]. 
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Figur 1. Styckefallsfördelningen efter pallsprängning i hornfels, med anpassad Rosin
Rammler-kurva [15]. Dataområde 0,35-2000 mm. Kurvparametrar xso = 
115,8 mm och n = 0,572 medr2 = 0,9958. 

Siktdata täcker nästan fyra storleksordningar i styckestorlek, vilket är ovanligt. Kurvan 
återger som synes siktdata med utomordentligt god noggrannhet. Rosin-Rammler
fördelningen kännetecknas av att kurvan i log-log-skala för små värden på x går mot en 

n 
rät linje med lutningen n. Motsvarande funktion (x/xmax) brukar kallas Gaudin-Schuh-
mann-fördelningen. 
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Siktningen omfattade emellertid bara 1 trucklast om 32 ton var från två salvor om var

dera ca 70000 ton så utrymmet för fel är relativt stort. 

Vår erfarenhet är att de flesta fördelningarna för styckefallet efter sprängning ser an

norlunda ut på två sätt, dels finns det naturligt nog en största blockstorlek Xmax, dels är 

kurvan i finområdet inte linjär i ett log-log-diagram, se Figur 2. 

Figuren visar data från försöken i ett blockstensbrott i Bårarp [7, 9]. Där sprängdes sju 

mindre enrads pallsalvor i en gnejsgranit. Salvorna omfattade ca 250-400 ton vardera 

med konstant specifik laddning, ca 0,55 kg/m3
, men olika håldiameter, 0 = 38-76 mm. 

Pallen var ca 5 m hög och 12-15 m bred. Allt material siktades. Resultaten syns som 

den nedre kurvskaran i Figur 2. 
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Figur 2. Styckefallsfördelningar från pallsalvor och modellsprängning i gnejsgranit, 

Bårarp [7, 9]. De är typiska för sprängt berg. Bilden visar figur 13 i [9]. 

Den övre kurvskaran härrör från sprängning av modellcylindrar med olika diameter, 0 

= 100-290 mm, med samma laddningskoncentration i alla, ca 20 g/m med pentyl. 

Ingen av siktkurvornas uppvisar det linjära Rosin-Rammlerbeteendet, utom möjligen i 

ultrafinområdet -0,5 mm. Deras utseende är mycket likartat, särskilt i området -20 mm. 

Modellsprängningskurvorna verkar sinsemellan parallellförskjutna i vertikalled, liksom 

pallsprängningskurvorna. Detta kan hänföras till bergmaterialets naturliga sönderbryt

ningsbeteende, något som brukar betecknas NBC (Natural Breakage Characteristic ), se 

t.ex. Steiner [16] och Moser m.fl. [9] . 
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Ouchterlony [ 1 O] återger hundratals siktkurvor från pallsprängning, rörgravssprängning, 
modellsprängning och krossning för många olika bergarter och betong. Nästan undan
tagslöst ser de ut som i Figur 2. 

En funktion som återger styckefallskurvomas beteende på ett utomordentligt sätt är 
Swebrec-funktionen 

b 
P(x) = 1/ { 1 +[ln(Xmaxlx)/ln(xmaxlxso)] } med O <X< Xmax• (2) 

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. Logaritmtermen har valts så att värdet blir noll när x = Xmax och ett när x = xso
Härigenom uppfylls de nödvändiga villkoren P(xmax) = 1 och P(xso) = 0,5. 

Swebrec-funktionen innehåller 3 parametrar, Xmax, xso och krökningsparametem b, vil
ket är en mer än Rosin-Rammlerfördelningen. Xmax begränsar styckefallets storlek. För 
små x-värden dominerar logaritmtermen. 

Tag salva 4 från Bårarp som exempel [7]. Sex 51 mm hål borrades i en 5,2 m hög pall. 
Försättning och hålavstånd var 1,8 respektive 2,1 m. Underbormingen var 0,3 m och 
laddad längd 4,2 m, specifik laddning 0,55 kg/m3 

med emulsionssprängärnnet Kemix. 
Totalt lossgjordes och siktades 309 ton. Styckefallsfördelningen visas i Figur 3. 
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Figur 3. Styckefallsdataför Bårarp salva 4 med anpassad Swebrecj"unktion. Dataom
råde för passningen 0,5-500 mm. Kurvparametrar: X50 = 459 mm, Xmax = 1497 
mm och b = 2,238. De övre staplarna anger avvikelserna i% mellan siktdata 
och passningskurvan. 
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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 ger lika goda resultat. 

Erfarenheterna från de hundratals uppsättningar siktdata som analyseras i [10] är över
lag att inom 2-3 storleksordningar för styckefall så återger Swebrec-funktionen siktdata 

med en korrelation som är högre än r2 = 0,995. Återgivningen är normalt särskilt god 
inom finområdet 0,5-50 mm där siktkurvan i log-logdiagrammet är tydligt konkav upp
åt, dvs. olinjär. 

Den snabbt avtagande fördelningen inom ultrafinområdet -0,5 mm går också att återge 
med en utvidgning av Swebrec-funktionen som ökar antalet parametrar med två, faktorn 
a och exponenten c, 

b C 
P2(x) = 1/ {1 +a·[ln(Xmaxfx)/ln(xmaxlx50)] + (l-a)-[(Xmaxlx-1 )/(xmaxlx50-l )] } . (3) 

Den nya termen medför att P2(x) uppträder som en Gaudin-Schuhmann-funktion 

(x/xmax) c för små värden på x, vilket anses vara fysikaliskt välgrundat. I övrigt behåller 

den egenskaperna P2(Xmax) = 1 och P2(x50) = 0,5. 

Den utvidgade Swebrec-funktionen P2 saknar större praktisk betydelse utom när det 
gäller att beräkna ytan av alla stycken i en berghög. Dels så konvergerar inte resultatet 

om man försöker integrera fram ytan ur grundekvationens P(x) mellan O och Xmax· Dels 
så visar ytmätningar på modellsprängningsresultat liknande dem i Figur 2, Moser m.fl. 
[17], att 75-80 % av nyskapad yta finns hos kom mindre än 0,1 mm och 85-90 % hos 
kom mindre än 1 mm. 

Ett uttryck som används nedan är fördelningskurvans lutning s5o vid x50. Den ges av 

(4) 

Förmodligen kan lutningen hos styckefallskurvan vid x5o bestämmas med större nog

grannhet än t.ex. Xmax· Dels så minskar antalet stenar i en salva med storleken för att till 
slut bli mycket få och då är fördelningen inte längre kontinuerlig. Dels ansluter normalt 
kurvan P(x) till linjen= 1 längs en tangent, vilket gör kurvpassningen extra känslig. 

Motsvarande uttryck för Rosin-Rammlerekvationen är P'RR(xso) = n/(2ln2·xso). 

Ur Swebrec-funktionen P(x) kan vanliga uttryck för variationsbredden härledas, t.ex. 

xso-x30 eller xso/x30. Maskvidden Xp vid andelen passerad mängd Pp ges nämligen av 

(5) 

Genom att välja p = 30 eller 80 %, dvs. Pp = 0,3 eller 0,8, erhålls motsvarande uttryck. 

Beroendet av b och Xmax är emellertid komplicerat och lutningen P'(xso) är enklare att 
utgå från. 
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Trots en rätt omfattande sökning i litteraturen så har jag inte hittat att Swebrec
funktionen använts för att beskriva styckefallsfördelningen hos sprängt eller krossat 
berg. Det blev då aktuellt att ge den ett namn. Mitt val blev att uppkalla den efter de 
nybildade sprängtekniska centret vid LTU, Swebrec. Några exempel på hur resultaten 
kan användas praktiskt ges nedan. 

Praktiska tillämpningar av Swebrec-funktionen 

Den första tillämpningen gäller om man har ofullständiga data. Då kan Swebrec
funktionen användas för att uppskatta hur hela styckefallsfördelningen ser ut. 

Tag åter salva 4 från Bårarp som exempel. Siktningen av salvorna utfördes i tre steg [7]. 
Först kördes allt material utom skuten genom en Hercules trommelsikt som gav fraktio
nerna -200, 200-350, 350-400, 400-500 och +500 mm. Fraktionen-200 mm kördes sen 
genom en Extecsikt som gav fraktionerna 0-25, 25-90, 90-120 och+ 120 mm. Alla frak
tioner vägdes. Fraktioner 0-25 mm kvarterades i två steg och prov laboratoriesiktades 
sen så att totalt 19 fraktioner från -0.075 mm till +500 mm erhölls. 

Om enbart de grövre fraktionerna är kända, 90-500 mm så kan en Swebrec-funktion 
anpassas till dessa data för att sedan uppskatta mängden finmaterial i salvan. Resultatet 
visas i Figur 4 med motsvarande kurvpassning baserad på Rosin-Rammler-funktionen. 

Swebrec function: x50 = 459 mm 

~nax = 2260 mm and b = 2,81 

10 1-----+--------+-----+--\---¾--A..,.._ ___ -J-----------l 

1 1=-----+----B---=-=-+-----'---r1---------+------+-----1 
I / 

0.1 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

I / 

/ ' Rosin-Rammler function 
/ I 

/ 1 x 50 = 468 mm and n = 1,063 
// ' 

0. 01 ~ ~~~ /'---~-'-............ .u.L---'--''-'-.._._._.......,__~~-~-'-'-'---'-'-'-..___.__....LI.L__. 

4 10 0.1 1 100 1000 
Mesh size, mm 

Figur 4. Uppskattning av mängden finmaterial i en salva, baserad på fyllda punkter. 
Jmf av användning av Swebrec-funktionen och av Rosin-Rammler-funktionen. 

126 



© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

De fyllda symbolerna i Figur 4 visar de data som använts för kurvpassningen, de ofyllda 
punkterna visar de siktdata som inte använts. Swebrec-funktionen träffar uppenbarligen 
någotsånär rätt ner till 0,1 mm medan Rosin-Rammler-funktionen avviker betydligt från 
mätta data redan vid 25 mm. 

En uppskattning av mängden material-16 mm i salvan ger med Swebrec-funktionen ca 
4 % och med Rosin-Rammler-funktionen bara 2 % när det rätta värdet är ca. 4,5 %. 

Om enbart de finare fraktionerna, i fallet Bårarp siktdata för 0-22,4 mm, och deras andel 
i salvan är kända ger en anpassning av Swebrec-funktionen resultatet i Figur 5. 
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Figur 5. Uppskattning av grovde/en av en salva utgåendefrånfinmaterialet 1-22,4 mm, 
dvs. de fyllda punkterna. Som uppskattning av Xmax har försättningen använts. 

För den relativt sprickfria gnejsgraniten i Bårarp användes försättningen 1,8 m som en 
uppskattning av Xmax· Notera att endast den konkava delen av kurvan 0-22,4 mm an
vänts, dvs. att fraktionsvärdena för 0,075-0,5 mm inte använts vid passningen. Återgiv
ningen av siktdata för de grövre fraktionerna är som synes utmärkt. 

I teorin kan det alltså räcka med ett representativt stickprov ur finmaterialet i en salva 
för att uppskatta de grövre fraktionerna. I praktiken behövs nog även en uppfattning om 
finmaterialets andel. Ett sampel som täcker intervallet 0-90 mm är givetvis bättre än ett 
sampel över 0-22,4 mm. Dessutom styr en god uppskattning av Xmax upp passningen. 
För en blockig bergmassa ges Xmax sannolikt rätt väl av största blockstorleken. 

127 



© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

Proceduren att uppskatta grovfördelningen från ett sampel med finmaterial fungerar 

troligen bättre på krossat material på ett band. Dels kan Xmax uppskattas ur krossens 
spaltvidd, dels finns ofta bandvågar som ger vissa fraktionsmängder. 

Figur 6 visar ett exempel på hur siktprov på den avsiktade bärlagerfraktionen 0-32 mm 
för en granit efter en rotationskross hos Sweroc i Vändletäkten använts för att uppskatta 
grovfördelningen [18]. 
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Figur 6. Uppskattning av grovde/en av styckefallsfördelningen för krossad granit utgå
ende från finmaterialet 0,5-22,4 mm. Xmax;:::; 300 mm och andelenfinmaterial 
18 % har använts. Övriga kurvparametrar är x5o = 77 mm and b = 2,33. 

Våra erfarenheter från Nordkalk [19] visar däremot att man måste vara försiktig när 
materialet på bandet består av en blandning av sprängt och krossat berg, dvs. när vi har 
tvåfas- eller blandflöde. Där siktas -250 mm materialet av innan krossen och påförs 
bandet innan det krossade materialet påförs. Även om flödena sen blandas genom två 
handövergångar innan siktprov togs finns karaktären av tvåfasflöde kvar. 

I detta fall beskrivs finmaterialet 1-100 mm utomordentlig väl av Swebrec-funktionen, 
inom 0,75 %. En uppskattning av andelen material som passerar en sikt med maskvid
den 200 mm kommer däremot att hamna på tok för högt, se Figur 7. Kurvan anger an
delen till över 90 % när siktvärdet är under 80 %. 

Denna erfarenhet gör att man bör vara försiktig även för sprängsalvor där man kan befa
ra att styckefallet består av olika delar, t.ex. en oladdad förladdningsdel och en laddad 
del med helt olika egenskaper hos bergmassan. 

128 



© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

Det är värt att notera att Swebrec-funktionen trots karaktären av blandflöde klarar av att 
återge fördelningen så väl över huvuddelen av mätområdet. Det tyder på två saker, dels 
att Swebrec-funktionen är robust, dels att fördelningarna för den sprängda och krossade 
kalkstenen är rätt lika. 
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Figur 7. Anpassning av Swebrec-funktionen till siktdata för bandprov från Nordkalk. 
Område 0,5-100 mm. Parametrar: x5o = 64,6 mm, Xmax = 315 mm och b = 
2,409. 

En jämförelse av kurvorna i Figur 4-7 visar att styckefallsfördelningarna för sprängt och 
krossat berg ser mycket lika ut. Det är också erfarenheten av alla siktdata i [ 1 O] och de 
ytterligare siktdata som analyserats. Materialet omfattar flera olika bergarter och kross
typer. 

Swebrec-funktionen kan också användas tillsammans med data från bildanalys. Bild
analysen kan ge en uppskattning av grovmaterialets fördelning. I installationen hos 
Nordkalk [19] är mätintervallet 63-1600 mm för den kamera som fotograferar truckflak 
innan lassen med sprängt berg tippas i krossfickan och 12,5-315 mm för den kamera 
som monterats ovanför bandet efter förkrossen, dvs en faktor 25 mellan största och 
minsta sten. 

En jämförelse med Figur 7 visar att om bildanalysen klarar av en riktig återgivning av 
styckefallsfördelningen för 20-315 mm så skulle en extrapolering med Swebrec
funktionen kunna utöka mätintervallet ner till ca 1 mm, dvs. till dubbla storleksordning
en. 
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Analysen av ett knappt 30-tal siktade bandprov [19] visar att fördelningen över inter
vallet 0,5-100 mm kunde återges med en Swebrec-funktion där xso-värdet varierade 
mellan 48 och 108 mm medan Xmax = 315 mm och b ~ 2,25±0, 10, dvs. i praktiken var 
ungefär konstanta. Underlaget är hittills för litet för att visa om alla krossflöden uppvi
sar samma regelbundenhet. 

Prognosekvationen för styckefallet hos sprängt berg 

Kuz-Ram-modellen i bilaga 2 innehåller i princip tre ekvationer utöver Rosin-Rammler
fördelningen varav den viktigaste gäller xso- Därför skriver vi 

_ A Ql /6 (l lS/ )19/30/ 0,8 Xso - . . SANFO q 

A = funktion av bergmassans egenskaper (6) 

n = funktion av geometrin hos borrhål, salva och laddpelare. 

Här är Q (kg) laddningsvikten per hål, q (kg/m3
) den specifika laddningen och SANFO 

viktstyrkan relativt ANFO. Bergfaktorn A beror främst på bergmassans sprickighet och 
sprickplanens orientering. Likformighetsexponenten n beror av håldiametern, förhållan
det mellan hålavstånd och försättning S/B, andel oladdad hållängd och felborrningen. n 
och xso skulle alltså enligt (6) vara oberoende av varandra vilket motsägs av våra data. 

De flesta är överens om att x5o-ekvationen beskriver verkligheten någorlunda väl. Där
emot saknas egentligen försök som visar att ekvationerna för A och n är riktiga, särskilt 
den för n. Flera varianter av A- och n-ekvationerna förekommer i litteraturen, set.ex. 
[13, 14]. 

Cunningham själv [20] ser Kuz-Ram-modellen mer som ett sätt att strukturera erfaren
heter av hur olika parametrar kan påverka sprängningsresultaten än som en kvantitativ 
prognosmodell. 

Eftersom erfarenheterna tydligt visar att Rosin-Rammler-funktionen normalt inte ger en 
bra beskrivning av framförallt det finare styckefallet vid sprängning kan den ersättas av 
Swebrec-funktionen. Ett sätt att göra det är att föreskriva att lutningen på de två stycke-
fallskurvorna skall vara lika vid xso-

Med (4) och motsvarande uttryck för Rosin-Rammler-funktionen så ger det vilkoret 

b = n·2ln2·ln(xmaxfxso) (7) 

Om detta uttryck och Kuz-Ram-modellens övriga ekvationer tillämpas på salva 4 från 
Bårarp ger det resultatet i Figur 8. Notera att den återger kurvorna i lin-log-skala för att 
den lika lutningen vid x50 skall synas bättre. Prognosvärdet för xso hamnar som synes 
rätt och därför återger modellen siktdata utomordentligt väl. 
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Figur 8. Utvidgning av Kuz-Ram-modellen med Swebrec-funktionen. 

En analys av de siktade styckefallsdata från sprängning i full- och modellskala som an
vändes för att belägga Swebrec-funktionen [10, 11] visar att med ingenjörsmässig nog-

grannhet så gäller följande uttryck för lutningen sso (1/mm) när xso ges i mm 

sso = 0,12/(xso)
0

'
75 

för sprängning i full skala och 

sso = 0,25/(xso)
0

'
75 

för sprängning av modellcylindrar. 

(8a) 

(8b) 

Figur 9 visar resultat från sprängning av amfibolit, dolomit, gnejsgranit, kalksten och 
kvartsit. 

Då s5o beror av n visar ekvationerna (8a-b) alltså att xso och n är starkt kopplade, inte 
oberoende av varandra som Kuz-Ram-modellen säger. Om (4) och (8a) används erhålls 

Detta visar att i en prognosmodell för styckefallet hos sprängt berg bör vi fokusera 

främst på ekvationerna för xso och A samt i någon mån på ekvationen för Xmax· Den 
senare kan kanske relateras till största blockstorleken i en blockig bergmassa eller till 
försättningen i en sprickfri. 

(9) 

Lagbundenheten i (8a-b) och (9) är anmärkningsvärd och någon närmare förklaring har 
jag inte för närvarande. I [ 11] finns funderingar om vilka vägar man gå för att ta fram en 
fysikaliskt godtagbar beskrivning. Här på BK vill jag i stället lyfta fram att (8a) och (9) 
visar hur styckefallet i en täkt ändras när sprängningen ändras, se Figur 10. 
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Figur 9. Sambandet mellan lutning s50 vid medelstyckefallet xso och xso-
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Figur 10. Variationerna hos stycke/altsfördelningen i en enskild täkt, exemplet Bårarp. 
När x50 ändras så ändras kurvans lutning enligt (8a). 
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Antag att den genomsnittliga styckefallsfördelningen för givet sprängningsutförande i 

en enskild täkt är känd, åtminstone beträffande xso, Xmax och ett finfraktionsmått, t.ex. 
andelen-32 mm eller-64 mm. Dessa värden räcker för att beräkna ett värde på krök
ningsparametern b och därmed är i princip hela styckefallsfördelningen känd. 

Sambandet (9) gör det nu möjligt att beskriva konsekvensen av en förändring av 
sprängningen på följande sätt. Ur Figur 10 kan man för exemplet Bårarp avläsa att om 

xso minskas från 300 till 200 mm så ökar andelen-32 mm material från ca 8 % till drygt 
det dubbla. Omvänt kan man avläsa att om man vill minska andelen -64 mm material i 

sprängsalvan från 22 % till 15 % så måste man öka x5o från 200 till 300 mm. 

Siffrorna i exemplen är förstås utbytbara mot andra värden. Givet önskad ändring av 

antingen x50 eller andelen av någon finfraktion så kan man avläsa hur den andra storhe
ten skall förändras eller kommer att förändras. Vad sambandet (9) inte säger är hur man 
skall ändra sprängningsförfarandet för att åstadkomma den önskade förändringen av 

t.ex. x5o, för det behövs antingen driftens erfarenhet eller en allmängiltig prognosmodell 
för styckefallet. 

Om motsvarande samband som (9) gäller även för viss typ av krossning, vilket en del 
data tyder på, så kan det sannolikt utnyttjas för att uppskatta t.ex. effekten av förändrad 
spaltöppning på andelen av någon finfraktion eller omvänt. 

Resonemanget är i princip också användbart för skutandelen i en salva, t.ex. för att be

stämma hur mycket x50 skall minskas för att minska skutandelen till hälften. I praktiken 
är nog osäkerheten i de avläsningarna betydligt större, bl.a. därför att noggrannheten i 

bestämningen av Xmax är sämre än i bestämningen av x5o och för att vi inte riktigt vet 

hur Xmax beror av t.ex. den specifika laddningen. 

Avslutning 

Undersökningar av det siktade styckefallet efter sprängning har visat att den nya Sweb
rec-funktionen på ett utmärkt sätt återger fördelningen inom området 1-500 mm. Åter
givningen av framförallt finandelen och största styckestorlek är betydligt bättre än tidi
gare. Samma funktion visar sig även beskriva krossat berg utomordenligt väl. 

Funktionen har 3 parametrar, medelstyckefallet xso, största stenstorlek Xmax och en 
kurvparameter b. Siktdata visar att de tre parametrarna inte är oberoende av varandra 
och ett empiriskt samband mellan dem har tagits fram. 

Utöver den bättre återgivningen av styckefallet så kan Swebrec-funktionen användas till 
att från siktprov ur en salva uppskatta hela styckefallsfördelningen. Prov från finandelen 
kan ge en uppfattning grovandelen eller tvärtom. Härigenom finns också en möjlighet 
att förbättra bildanalysmetodernas relativt beskedliga storleksomfång för styckefallet. 

Sambandet mellan parametrarna x50, Xmax och b kan användas till att försäga följderna 
av en förändring av sprängningsförhållandena i en täkt. Man kan förutsäga hur mycket 
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medelstyckefallet bör förändras för att ge en önskad förändring av en given fraktion 
eller tvärtom. Motsvarande förutsägelser för skutandelen är i princip möjliga men troli
gen betydligt osäkrare. 

Den nya informationen gör att den vedertagna prognosmodell för sprängfragmentering 
som finns, Kuz-Ram-modellen, kan förbättras på flera punkter. Dels tillförs en bättre 
fördelningsfunktion, dels ersätts prognosekvationen för fördelningens lutning med sam-
bandet mellan Xso, Xmax och b. 

Det som saknas för att prognosmodellen skall vara allmängiltig är att ekvationerna för 
x50 och A verifieras. Försöksunderlaget som använts i [10, 11] kan troligen användas 
för att belysa beroendet av specifik laddning och vilka faktorer som gör att fördelning
ens lutning för fullskale- och modellsprängning i (8a-b) beskrivs av olika numeriska 
konstanter i annars lika samband. För att bättre bestämma sprickighetens inverkan på 
styckefallet krävs förmodligen både långtgående teoribildning och omfattande försök. 

Även om dessa data ännu saknas så har vi genom Swebrec-funktionen och sambandet 
mellan xso, Xmax och b kommit betydligt närmare det långsiktiga målet att kunna styra 
finandelen vid sprängning. Förståelsen av varifrån finandelen kommer har också ökat 
[2]. Det ärt.ex. inte troligt att den s.k. krosszonen runt borrhålet i normala fall står för 
majoriteten av det finmaterial som bildas vid sprängning. 
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Bilaga 1: Sammanfattning av bildanalysens möjligheter och begränsningar 

Texten utgör sammanfattningen i kapitel 7 i [2] av genomgången av "Metoder för att 
bestämma styckefallsfördelningen": 

Digitala bildanalysmetoder börjar få en bred användning för att bestämma styckefalls
fördelningen för sprängt och krossat berg. Efter de första försöken på 198O-talet och 
metodutvecklingen på 9O-talet så installeras nu bildanalyssystem i gruvor och täkter 
över hela världen. Det finns idag minst 100 on-line installationer i produktionen. 

Systemens fördel är att de ger snabba uppskattningar av styckefallet utan att störa pro
duktionen. Analysen av bilderna är så snabb att beslut om styckefallet i ett trucklass 
uppfyller vissa krav kan göras medan bilen väntar. 

Bildanalysmetodema är fortfarande outvecklade och de har flera nackdelar, men, att 
använda siktning är bara motiverat under särskilda förhållanden. Siktning är emellertid 
fortfarande likaren för specifikationen av fraktioner etc. 

Genomgången av bildanalysmetodema för styckefallsmätning sammanfattas som följer 
1. Det verkar som att när det sönderbrutna berget flyttas från salvhögen till kross och 

sedan till ett transportband så ökar metodernas effektivitet för varje steg. 

2. Många system ger acceptabla uppskattningar av styckefallsfördelningens mittvär
den, t.ex. xso, förutsatt att värdet inte ligger alltför nära gränserna för mätområdet. 

3. De flesta metoderna tenderar att överskatta xso i bilder där xso är relativt litet och 
överskatta x50 i bilder där x50 är relativt stort. 

4. Gamla tumregler verkar fortfarande gälla 
Det största mätbara stycket i en bild bör inte vara mer än 20 ggr större än det 
minsta stycket. 
Det minsta stycket bör vara mer än 3 ggr större än upplösningen. 
Medelstycket bör vara relativt litet jämfört med bildens storlek. 
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5. Bra resultat kräver jämna belysningsförhållanden. Direkt solljus eller snedljus som 
ger skuggbildning kan orsaka mätfel, liksom ytor som är belagda med fukt, olja eller 
snö. Smutsiga täckglas för linsen på en videokamera kan ge likartade problem. 

6. Bildanalysmetodema är känsliga för segregering eller maskering, dvs. att finmateri
alet i breda fördelningar (lågan-värden) göms under ytan. 

7. Upplösningen och därmed mätområdet är normalt mycket begränsat, 1-1,5 storleks
ordningar i styckestorlek, dvs. 10-30 ggr. Även inom detta smala mätområde tende
rar okorrigerade data att ge stora fel nära den undre gränsen. 

8. Att vikta samman bilder tagna med olika upplösning, s.k. "zoom merging" kan öka 
mätområdet till kanske 2 storleksordningar, dvs. 100 ggr. Detta kan vara tillräckligt 
för de flesta tillämpningar men sannolikt inte när fokus ligger på finandelen. 

9. Några system, men inte alla, har inbyggda korrektionsalgoritmer för att bestämma 
det finmaterial i styckefallet som är mindre än upplösningen. De måste kalibreras. 

10. Tre sätt att korrigera för osynligt finmaterial finns. Det ena förstärker tendenser som 
redan syns i bilden. Det andra bygger på en förkunskap om hur en "sann" finfördel
ning ser ut. Det tredje utnyttjar siktprov för kalibrering. 

11. Den "sanna" finfördelningen är normalt en Rosin-Rammler-funktion, men det finns 
få mätdata som stödjer detta antagande (se detta BK-bidrag). En annan möjlighet är 
att använda s.k. NBC-kurvor. 

12. För att kunna göra noggranna förutsägelser nedanför systemens upplösningsgräns, 
måste finandelskorrektionema ovillkorligen kalibreras. 

13. I en produktionssituation behövs inte alltid noggranna styckefallsmätningar (abso
lutvärden). System som på ett rimligt sätt återger relativa förändringar i styckefallet 
kan vara ett bättre alternativ. 

14. Det är värt att komma ihåg att siktningen mäter storleken hos ett orienterat flöde av 
bergstycken och att bildanalysen egentligen mäter något annat. 

Bilaga 2: Kuz-Ram-modellens ekvationer 

Kuz-Ram-modellens grundekvationer [12] gäller pallsprängning. De kan skrivas som 
följer. Den kumulativa styckefallsfördelningen ansätts som 

(2.1) 

Medelstyckefallet x5o ges i sin tur av 

_ A Ql/6 (l l 5/ )19130/ o,s X50 - . . SANFO q , (2.2) 
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Här är 
x5o = 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+ JF+RDI+HF) 

Här är 
RMD = Rock mass description = 10 ( om starkt vittrat), JF ( om vertikala slag) 

eller 50 ( om massivt) 
JF = Joint Factor = Sprickavståndsterm JPS + vinkelterm JPA 
JPS = 10 (om medelavstånd S1 < 0,1 m), 20 (om S1 inom 0,1 m till skutstorlek) 

eller 50 ( om S1 > skut) 
JPA = 20 ( om stupning ut från pall), 30 ( om strykning .1. front) 

eller 40 ( om stupning in i pall) 
RDI = Densitetsterm = 0,025·p(kg/m3

) - 50 
HF = Hårdhetsterm = E/3 om E < 50 eller crc/5 om E > 50, 

beror av tryckhållfastheten crc(MPa) eller E-modulen E(GPa) 

Likformighetsexponenten n ges av 

(2.3) 

✓ 01 n = (2,2-0,014·B/0h)·(l-SD/B)- [(1 +S/B)/2]-[ILb-LcllLtot+O,l] ' ·(Ltot /H) (2.4) 

B = 
s 
0h = 

Lb = 

Le = 

Ltot = 
H = 
SD = 

försättningen ( m) 
hålavståndet (m) 
borrhålsdiametern (m) 
bottenladdningens längd (m) 
pipladdningens längd (m) 
total laddlängd ovan utlastningsnivå (m) 

pallhöjd eller håldjup (m) 
standardavvikelsen för borrhålsavvikelserna (m). 

Den första faktorn i (2.4) (2,2-0,014·B/0h) kan typiskt anta värdet 1,5. Den kan ses som 
ett standardvärde och de övriga som korrektionsfaktorer för i tur och ordning inverkan 
av felborrning, hålmönster, olika pip- och bottenladdning samt av totalt laddad längd. n 
minskas med 10 % när borrhålsmönstret är alternerande i stället för rektangulärt. 

Ekvationen för n innehåller enbart geometriska faktorer och är i princip frikopplad från 
ekvationerna för x50 och A. Bergfaktorn A uppvisar den största variationen. 

Kuz-Ram-modellen innehåller många parametrar och måste användas med omdöme. 
Den är ändå ofullständig då den inte ger någon information om upptändningens inver
kan. För att få det måste man gå till ofta motsägelsefulla praktiska erfarenheter [2]. 
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