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V ART TAR SPRÄNGÄMNESENERGIN I SPRÄNGSALVOR VÄGEN? 
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Inledning 

Nordkalk AB i Storugns på Gotland är Nordens största producent av krossad kalksten. 
Historiskt har finandelen under 25 mm betingat ett lägre pris eller lagts på deponi. Man 
har länge arbetat med att minska andelen fint, set.ex. Kattilavaara [1]. 

I syfte att minska den andel fint som bildas vid sprängningen gick Nordkalk, Dyno N o
bel och SveBeFo 2001 med i det EU-finansierade projektet "Lessfines production in 
aggregate and industrial minerals industry ", projekt nr GRD-2000-25224. "Less Fines" 
har också andra parter, Montan-universität Leoben och ballasttillverkaren Hengl Bitu
stein från Österrike, CGES & CGI avdelningarna från Ecole de Mines i Paris samt Uni
versidad Politecnica de Madrid (UPM) med sprängämnestillverkaren UEE och cement
tillverkaren Cementos Portland från Spanien. 

Här redovisas fältförsök som gjorts i Nordkalks brott i Klinthagen. I maj 2002 sköts 5 
instrumenterade produktionssalvor i syfte att mäta vart energin tar vägen. En fylligare 
redovisning av arbetet görs av Ouchterlony m.fl. [2, 3]. Dessa salvor var grunden för 
fortsatta fältarbeten våren 2003 där det nybildade Swebrec gjorde arbetet åt SveBeFo. 

Energibalansen vid sprängning 

Detonerande sprängämnen bildar gaser med högt tryck och temperatur som kan uträtta 
mycket arbete när de expanderar ner till atmosfärstryck. Det teoretiskt största arbetet är 
ungefär lika stort som detonationsenergin, se Persson m.fl. [4]. Många tillverkare anger 
numera en viktstyrka baserad på den besläktade explosionsenergin Eo eller ett lägre 
värde som förutsätter att gaserna slutar uträtta nyttigt arbete vid något tryck, t.ex. 1000 
atm. Langefors viktstyrka [ 4] används knappast längre. 

En bråkdel 11 av explosionsenergin överförs till bergmassan. Av denna omvandlas en del 
till nyttig energi som kinetisk kastenergi Ek och fragmenteringsenergi Er. Det bildas 
också seismisk energi E8 och andra förluster. Energibalansen för en salva kan skrivas 

ri·Eo =Ek+ Er+ Es + andra förluster. (1) 

Vestre [5] nämner bl.a. förlusterna restvärme i spränggaserna, värme överförd till ber
get, luftstötvågor och stötvågsarbete som inte ger fragmentering. Av dessa ingår rest-
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värmen i spränggasema och luftstötvågor i faktorn 11 i vänsterledet. Ett exempel på för
luster i berget är t.ex. stötvågs- eller friktionsarbete i krosszonen runt borrhålet. 
Energibalansen har skrivits på en form som visar vad som går att mäta med rimliga in
satser. Kinetisk, seismisk och fragmenteringsenergi kan mätas i fält. Hur detta gjordes 
hos Nordkalk visas senare i detta bidrag. 

Något om sprängämnens arbetsförmåga 

Ett nytt oberoende mått på den relativa arbetsförmågan 11 har tagits fram, Nyberg m.fl. 
[6]. I cylinderexpansionsprovet (Fig. l) skjuts sprängämnesfyllda kopparrör och detona
tionshastighet och rörväggens expansionshastighet mäts. Vi har mätt sluthastigheter på 

1100-1500 m/s för rörväggen (Fig.2) för civila sprängämnen i 0 100/110 mm rör. 

Ini tia ting by a funnel 
filled with plastic PETN 

Copper c 

Particle board (0,5x0,6 m) 

Particle board (0,5x0,6 m) 

Figur 1. Uppställning för cylinderexpansionsprov med i) rigg i trä, ii) topp tändning 
med sprängdeg och iii) kontaktpinnar. Detonationshastigheten mäts inuti röret. 

Förloppet är mycket snabbt. Inom 40-50 µs accelererar väggen upp i sluthastigheten 
som är konstant tills röret spricker. Vi kan följa förloppet tills spränggasema expanderat 
ca 8-9 ggr sin ursprungsvolym och i stort sett slutat uträtta arbete på kopparn. 
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Figur 2. Expansions kurvor för Prillit A, rörväggens expansion som funktion av tiden. 

Ur den slutliga vägghastigheten beräknas summan av kopparrörets rörelseenergi och 
spränggasemas radiella rörelseenergi, den s.k. Gumeyenergin Eo, som är ett mått på det 
arbete som sprängämnet kan uträtta. Den relativa arbetsförmågan eller utnyttjandegra
den ges sen av 

TI = Ea/Eo. (2) 

I Tabell 1 visas värden som vi mätt för några olika sprängämnen, Nyberg m.fl. [6]. 
ANFO prills från tre olika tillverkare testades. En tillverkare hade även en kvalite med 
ca 7 % aluminiumpulver i. Titan 6000 är den rena gasade SME bulkemulsion som an
vänds på Nordkalk. Oftast används Titan 6080 som dessutom innehåller 20 % AN prills. 

Tabell] : Data @r sp_räng_ämnens arbets@rmåg_a 
Sprängämne Densitet Rörhastighet Explosions- Gumeyenergi Relativ ar-

p m/s energi Eo Eo bets förmåga 
kg/m 3 

MJ/kg MJ/kg TI 
ANFO 750-900 1100-1250 3,9-4,0 1,6-1,9 0,4-0,5 
ANFO + alu 900 1400 5,1 2,5 0,5 
Titan 6000 900 1200 3,2 1,8 0,5-0,6 
Titan 6000 1150-1250 1300-1500 3,2 2,1-2,3 0,6-0,7 
Titan 6080 800 1100-1200 3,3 1,8-2,0 0,5-0,6 
Titan 6080 1150-1250 1400-1500 3,3 2,0-2,3 0,6-0,7 
Em 682 100 % 1100-1200 1300 2,9 1,7-1,8 0,55-0,60 
Em682 80% 1100-1200 1300 3,0 1,7-1,8 0,55-0,60 

87 



© 2004, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

Em 682 är ett AN/SN baserat emulsionssprängämne som känsliggjorts med glasmikro
sfärer. Det liknar flera standardsprängämnen på marknaden och togs gemensamt fram 
för forskningsändamål av SveBeFo, Dyno Nobel och Kimit, set.ex. Nie m.fl. [7]. Em 
682 80% innehåller dessutom 20 % ANFO, dvs. utgörs av 80 % emulsion. 

Den viktigaste slutsatsen av data i Tabell I är att Titan 6080 trots sin av Dyno lägre 
angivna viktstyrka, 3,3/4,0 = 84 %, uträttar mer arbete än ANFO eftersom arbetsförmå
gan EG är större vid en normal laddensitet för emulsionen i hålet, ca 1150 kg/m

3
. Den 

relativa arbetsförmågan för Titanserien är då 60-70 % men bara 40-50 % för ANFO. 

Proven visar även att arbetsförmågan för Titansprängämnena ökar med ökande densitet 
trots att detonationshastigheten avtar när densiteten närmar sig 1300 kg/m3

. Det är alltså 
inte säkert att detonationshastigheten är ett bra mått på ett sprängämnes arbetsförmåga. 

Vidare verkar tillsatsen av AN eller ANFO inte spela någon nämnvärd roll för emul
sionssprängämnenas arbetsförmåga. Inte heller deras accelerationsförlopp är nämnvärt 
olika utom för de lägsta densiteterna, 800-900 kg/m3

. 

Tillsatsen av aluminium höjer ANFO's arbetsförmåga men inte utnyttjandegraden TJ. 
Aluminiumtillsatsen gör emellertid att arbetet uträttas under ungefär dubbelt så lång tid. 

ANFO- och Titanproven gjordes alla i 0 100/110 mm rör. För emulsion 682 studerades 
laddningsdiameterns inverkan på arbetsförmågan i rör med diametern 0 40/44, 60/66, 
80/88 och 100/110 mm. Inget nämnvärt beroende av laddningsdiametern uppmättes 
trots att detonationshastigheten för framförallt emulsionen med 20 % ANFO uppvisade 
ett klart diameterberoende, se Arvanitidis m.fl. [8]. 

En jämförelse med ett annat försöks baserat mått på sprängämnens arbetsförmåga, un
dervattensprovet, Bjarnholt [9], utfaller till cylinderprovets fördel då 
1. Cylinderprovet använder sig av samma detonationsgeometri som i bergsprängning, 

en stationär längsgående detonation i en utsträckt laddning. 
2. Det är lättare att studera effekten av laddningsdiameter och frikoppling med cylin

derprovet. 
3. Cylinderprovet överför ungefär samma andel av sprängämnesenergin till röret som 

till laddningen i borrhålet till berget i bergsprängning. 
4. Sprängämnet slutar uträtta "nyttigt" arbete i cylinderprovet när gaserna expanderat 

5-10 ggr, vilket ligger nära den gräns om 10-20 ggr som flera forskare anger för 
bergsprängning. Undervattensprovet fortsätter att uträtta arbete till betydligt större 
expansionsvolymer. 

5. I cylinderprovet fördelas energin mer likt bergsprängning. 

I salvorna på Nordkalk användes Titan 6080 från Dynos bulktruck, Haslinger & Nilsson 
[10], med densiteten 1100-1200 kg/m3 i 0 89 mm hål. Alltså har vi räknat med en rela
tiv arbetsförmåga hos sprängämnet om ca 60-70 % i energibalansen, motsvarande 30-40 
% förluster i borrhålet. 
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Försöksförhållandena hos Nordkalk 

Salvorna hos Nordkalk var enradssalvor med 20-25 st. 0 89 mm hål, ca 13 m djupa med 
16° lutning och 2 m underborming i 11 m pallar (Fig.3). Försättning och hålavstånd var 
nominellt 3,6 respektive 4,8 m. Laddlängden var i genomsnitt knappt 10 m och förladd
ningen ca 3 m med grus. Laddningen per hål var ca 7,4 kg/m eller totalt i genomsnitt 68 
kg och den specifika laddningen ca 0,4 kg/m3
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Figur 3. Salvhögen efter försökssalva 1 på neder pallen (pall 2). 

Upptändningen gjordes med Nonel Unidet, U475 i en 1,7 kg bottenprimer och U500 i 
en 1,25 kg laddning av Dynomit på toppen. Ytfördröjningen bestod av Unidet SnapLine 
SL42 i tre av salvorna och SL25 i de andra två. Ingen skillnad i sprängningsresultat 
p.g.a. ytfördröjningen märktes. 

Tändnoggrannheten bestäms av bottenkapslarnas angivna noggrannhet om ±6 ms, dvs i 
praktiken ca ±9 ms mellan två kapslar. Våra funktionskontrollmätningar visade att för
dröjningsstatistiken (medelvärde± spridning) blev 23,1 ± 6,0 ms och 43,3 ± 6,0 ms vil
ket är fullt godkänt. 

Detonationshastighetsmätningar visade det för gasade bulkemulsioner karakteristiska 
mönstret att hastigheten är störst i botten av hålet och avtar mot ytan. Resultaten blev 
4990 ± 260 m/s i botten och 4410 ± 190 m/s i toppen, även detta fullt godkänt. 
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Brytningen i Klinthagen sker i två pallar (Fig.3). I den övre består den horisontellt lag
rade kalkstenen i försöksområdet huvudsakligen av typerna stroma och krino i propor
tionerna 80/20. Den nedre pallen består huvudsakligen av typerna rev, fragment och 
krino i proportionerna 75/15/10. Skillnader i ankomsttider från markvibrationsmätning

ar användes för att uppskatta P-vågens utbredningshastighet cp i pallarna. Resultaten 

blev en avsevärd skillnad, cp = 4350 ± 550 m/s i den övre och 5550 ± 700 m/s i den 
nedre pallen. 

Försöksområdet låg i brottets sydöstra hörn. Två salvor bakom varandra sköts i den övre 
pallen och tre bakom varancira i den nedre ca 300 m längre österut för att undersöka 
effekten av kalkkvaliten. Våra franska kolleger i Less Fines-projektet hade strukturkar
terat brottet och bestämt antalet sprickfamiljer. Dessutom hade blockstorleksfördelning
en som sprickorna definierar in-situ bestämts. Se Moser [11]. 

Våra österrikiska kolleger hade dessutom gjort noggranna bergmekaniska parameterbe
stämningar, Moser [12], och utfört sprängprov i laboratorieskala, Moser m.fl. [13]. 

Tillsammans med Nordkalk och Dyno gjorde vi noggranna uppföljningar av utsättning, 
borrning och laddning av försökssalvorna. Under salvorna mätte vi utom detonations
hastigheten i ett antal hål dels markvibrationerna för att kunna beräkna den seismiska 

energin E8, dels pallfrontens rörelse för att kunna beräkna kastenergin Ek. Fragmente

ringsenergin Ef beräknade vi ur den uppmätta styckefallsfördelningen efter sprängning. 

Mätning och beräkning av de olika energierna 

Markvibrationer och seismisk energi 
Vår erfarenhet av vibrationsmätningar är att ytmonterade geofoner inte förmår återge 
svängningsförloppet från salvor så att det duger t.ex. för bestämning av sprängskador i 
berg. Dels begränsas frekvensinnehållet, dels förvanskar ytskiktet signalen betydligt. Vi 
befarade att samma begränsningar skulle gälla vid mätning av den seismiska energin. 

I försökssalvorna använde vi oss därför av demonterbara trekomponentaccelerometrar 
med stålankare som göts fast i botten av 4 m djupa givarhål. På vardera pallen använde 
vi oss av tre givarhål. Två av dem låg ca 20 m bakom första hålraden och ca 10 m från 
mittlinjen åt olika håll för att jämföra signalerna vid jämförbar givarplacering. Ett hål 
låg ca 30 m bakom första hålraden längs mittlinjen för att få bättre uppfattning om vib
rationernas avståndsdämpning. Bandbredden 25 kHz hos registreringsutrustningen be
stämdes av DAT-bandspelaren Sony SIR-1000. 

Vi mätte alltså nio kanaler från varje salva utan bortfall (Fig.4). Sekvensen visar att pul
serna från laddningarna inte överlappar varandra och att de är distinkta. Effektspektrum 
är tämligen konstant från 20-4000 Hz. Toppvärdena för vibrationerna (PPV) erhölls 
efter integrering och vektorsummering av de mätta signalkomponenterna. 
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Figur 4. Accelerometersignalfrån salva 1, mätpunkt 2h. Tjugo spränghål. 
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Figur 5. Skallagenför försöksområdet i Klinthagenbrottet, log(PPV) som funktion av 
log(Rl✓Q), reducerat avstånd. Notera att laddvikten nornaliserats mot 
genomsnittlig laddningsvikt 68 kg i försöksalvorna. Leve! = pall. 

Värdena var rimliga och tenderade att var högre i den övre pallen, pall 1 (Fig.5). Med 
hjälp av P-vågshastigheten kunde brottet skallag skrivas på normaliserad form 

PPV = (0,04 7±0,02)·cp· [ ✓(Q/68)/R ]2
,
09

. 
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Dämpningsexponenten 2,09 är hög och skallagen bör kontrolleras om den används 

utanför mätområdet 10-50 m. För pall 1 gäller förfaktorn 0,049 och för pall 2 egentligen 

0,045 men ur praktisk synpunkt kan 0,047 användas då skillnaden är mindre än ±5 %. 

Den seismiska energin Es (J) kan beräknas ungefärligt ur svängningshastighetens tidsbe

roende VR(t), Hinzen [14] och Achenbach [15], 

(4) 

R (m) är avståndet mellan laddning och givare, p;::: 2600 kg/m3 bergets densitet. Ekv. 4 

tar inte hänsyn till att laddningen är utsträckt och att vågreflektioner förekommer, inte 

att hastighetsvektorn inte är vinkelrät mot vågfronten, inte till oelastiskt materialbeteen

de osv. Uttrycket är alltså en grov förenkling men har en avståndskorrektion så att Es(T) 

borde vara någorlunda oberoende av avståndet R när förlusterna är små. 

Lyckligtvis överlappar inte pulserna (Fig.4) varandra så integrationen behöver längst 

utsträckas till 25 eller 42 ms. Kurvorna för Es(T) uppvisade normalt ett knä efter ca 20 

ms (Fig.6) Vid det laget har bortåt 80 % av den seismiska energin strålat ut. Våra integ

rationer sträckte sig en bra bit längre än knät. 

Seismic ener E , MJ 
14. 

11. 

8.4 . 

2.8 

0 0 0.0042 0.0084 0.0126 0.0168 0.021 0.0252 0.0294 0.0336 0.0378 0.042 

Time (s) = no. of samples/sample rate 4800/s 

Figur 6. Sesimisk energi utsänd från hål 15 i salva 1 som funktion av tiden. 

Ett diagram över Es som funktion av avstånd (Fig. 7) visar förvånansvärt stor spridning i 

värdena, en faktor nio mellan högsta och lägsta värde, 5-45 MJ/hål. Statistik för mätdata 

ges i Tabell 2, uppdelad på mätpunkt, pall och salva. Den genomsnittliga seismiska 

energin som strålar ut från ett hål i pall 1 är något högre än motsvarande värde för ett 
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hål i pall 2, 20 MJ mot 15 MJ, men skillnaden är inte stor jämfört med spridningen i 
mätvärdena. 

50 
Seismic energy from single holes in blasts E 8, MJ 
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Figur 7. Beräknade värden för utstrålad seismisk energi Esför alla hål i nedre pallen. 

Tabell 2: Statistik över utstrålad energi från enstaka spränghål, Es in MJ. 
Pall 2 Pall 1 

Mätpunkter Salva 1 Salva 3 Salva 5 Salva 2 Salva 4 
1 eller 1' 8,5 ± 6,3 17,4 ± 12,0 25,1 ± 9,6 17,2 ± 4.5 15,4 ± 5.8 
2 eller 2' 10,8 ± 4,7 10,1 ± 3,7 11,5 ± 3,0 15,2 ± 5,1 15,7 ± 2,8 
3 eller 3' 12,9 ± 5,2 19,3 ± 12,0 17,3 ± 4,3 29,9 ± 14,4 23,7 ± 4,6 
Salva 10,9 ± 5,4 16,2 ± 10,5 18,1 ± 8,2 20,8 ± 11,0 18,8 ± 5,8 
Pall 15,2 ± 8,5(64) 20,1 ± 9,6(31) 

Faktorer som kan bidra till spridningen i mätvärdena är i) den skiktade kalkstenen, ii) 
dess riktningsberoende egenskaper och iii) att uppsprickning runt ett spränghål påverkar 
vågutbredningen från ett närliggande hål. Någon effekt av utbredningsriktningen såg vi 
inte men Blair & Armstrong [ 16] framhäver betydelsen av sprickors skärmningseffekt. 

Osäkerheten och spridningen hos värdena för den seismiska energin gör att vi använder 
genomsnittet för alla mätningar. Detta ger för hål med Q = 68 kg sprängämne 

E8 = 17 ± 9 MJ/hål = 0,25 ± 0,13 MJ/kg sprängämne= (0,075 ± 0,040)-Eo (5) 

när explosionsenergivärdet Eo = 3,31 MJ/kg för Titan 6080 används. I runda tal blir 
alltså den seismiska energin Es/Eo ~ 3-12 %. 
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Kasthastighet och kinetisk energi 
För att mäta pallfrontens rörelse använde vi höghastighetsvideo, Red Lake MSD Motion 
Meter 1000 som tar max 1000 bilder per sekund. Rörelsen analyserades med program
met Blaster's MAS från MREL. För att få tydliga markörer hängdes en lina på pall
fronten med två kartonger 4 och 7 m under krönet (Fig.8). På sulan stod två avstånds
markörer 5 m från varandra för att ge skalan. Kameran placerads ca 300 m från salvan 
med strykande vinkel längs fronten, mindre än 20°, för att hålla nere vinkelfelen. 

line of sight 

2 markers on toe level 
~ 

I 

1 5m I 
... .., I 

< 20° ... ... ... ... 1%1 toe level bench face 

2 targets on bench face ,-;._ k crest level hole no. 
1 roc 

0- - - - -0 - - - - 0- - - - 0 - - - - 0 - - - -0- - - - -0- - - - -0- - - - -0 
3 2 1 

Figur 8. Fågelperspektiv på uppställning av höghastighetsvideo för hastighetsmätning. 

Kartongmarkörerna höll en rätt konstant utgångshastighet de första 0,25 s och följdes 
ungefär dubbelt så länge. I ett fall följdes också punkter på pallfronten (Fig.9). Punkter
nas hastighetsvektorer visar på en normalt buktande front. Vi mätte kasthastigheter 
mellan 8,5 och 11,3 m/s utan större skillnad mellan markörerna. Försättningen varierade 
något i försökssalvorna men det fanns inget direkt samband med kasthastigheten. 

-
BLASTER'.S 

.. :MAS 

Figur 9. Höghastighetsbild från salva 4 ca 100 ms efter det att fronten börjat röra sig. 
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För att beräkna bergmassans kinetiska energi behövs ett antagande om hastighetsfördel
ningen V(x,y) i det lossbrutna berget. En övre gräns erhålls om man ansätter att försätt
ningens hastighet är konstant. Det är den möjligen alldeles i början av kastförloppet 
men knappast någon längre tid i en salva där berghögen ligger an mot pallfronten 
(Fig.3) . 

(6) 

M är bergmassan per hål, H (m) pallhöjden, B (m) försättningen och S (m) hålavståndet. 

Salvhögens utseende svarar bättre mot en hastighetsfördelning som är noll vid hålen och 
ökar linjärt mot fronten i horisontell led. Om man antar att hastigheten inte varierar i 
vertikal led så blir den kinetiska energin bara 1/3 av den maximala. Detta är sannolikt 
en undre gräns för den kinetiska energin i början då uppbromsningseffekter pga block
kollisioner inträffar. 

Beräknade värden för den kinetiska energin visas i Tabell 3. 

Tabell 3: Beräkning av kinetisk energi, Ek per spränghål. 
Pall 2 Pall 1 

Salva 1 Salva 3 Salva 5 Salva 2 Salva 4 
Initialhastighet, m/s 10,1 10,7 8,6 11,1 
- pallhöjd, m 10,5 11,0 10,1 8,4 
- volym, m3 /hål 182,6 191,3 175,6 146,1 
Maximal Ek, MJ 24,2 28,5 16,9 23,4 
Minimal Ek, MJ 8,1 9,5 5,6 7,8 
Ek variation, MJ 5,6-28,5 7,8-23,4 
Q laddning, kg/hål 68 74 71 59 
EJQ,MJ/kg 0,08-0,39 0,13 - 0,40 
Ek/Eo, % 2,4- 11,6 4,0-12,0 

Den kinetiska energin för försökssalvoma i Klinthagen uppskattas vara ungefär lika stor 
som den seismiska energin, dvs. 3-12 % av explosionsenergin. 

Segarra m.fl. [17] har gjort en noggrannare analys av pallfrontens rörelse i två andra 
brott som deltar i Less Fines-projektet, ett amfibolitbrott hos Hengl och ett kalkbrott hos 
Cementos Portland. Kastenergin har samma osäkerhet där och beräknas vara 5-16 % i 
amfiboliten och 2,5-7 % i kalkstenen. 

Styckefallsfördelning och fragmenteringsenergi 
Fragmenteringsenergin utgörs av den energi som tillförs när nya ytor skapas. Med hjälp 
av styckefallsfördelningen (mängd passerat som funktion av maskvidd) och ett antagan.: 
de om formen på bergstyckena kan den totala ytan i berghögen ungefärligen beräknas. 
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För att mäta styckefallet i salvorna hade Nordkalk installerat bildanalysutrustning vid 
förkrossen. Varje trucklass fotograferas av en videokamera på en ställning med belys
ning innan lasset dumpas i förkrossen. Systemet håller reda på från vilken salva lasset 
kommer. En salva kan omfatta flera hundra lass (Fig. l 0). 

10+---+--+-----
0-t-----t-----t----t- - -

6+-+-+----t------, 
4.5+---+--+-- ---.' 
3. 5-t----t----t-----t---c 

2.5-+--+-+------cF 
2-t---t---t-=-<-; 

1.5+-~4--"" 

Figur 10. Styckefallsfördelningar från truckföreförkross från salva 4 påpalll. 

Bildanalys klarar normalt inte att upplösa mindre stenar än 1/20 av största sten i bilden. 
Hos Nordkalk är den undre gränsen ca 50 mm, vilket är större än finandelsgränsen 25 
mm. Därför finns en andra videokamera installerad efter förkrossen med upplösningen 
10 mm som kan mäta andelen fint som sprängning och krossning tillsammans ger innan 
stenen går in verket. Dess data kan emellertid inte utan vidare användas för att upp
skatta det sprängda styckefallet. 

Vi har använt den kumulativa Rosin-Rammler-fördelningen för att beskriva styckefallet, 

Il 

P(x) = 100·[1 - 2-(x/x50) ]. (7) 

Här är x5o den maskvidd som 50 % av bergstyckena passerar och likformighetstalet n 

anger hur brant fördelningen är. Om vi antar att raden sprängs med Nh hål, blir dess 

volym Vo :::::; Nh·SBH. Om bergstyckena är någotsånär kubiska ges antalet stycken ~Nb 
och motsvarande yta M i ett intervall ~x runt maskvidden x av M = ~Nb·6x2 = 
6V0·P'(x)/x·~x. Integration över alla styckestorlekar ger 

/ 
1/n 

Asalva =6Vo X5o·(ln2) T(l -1/n). (8) 
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Gammafunktionen f(l-1/n) har ett ändligt värde så länge som n > 1. Grunduppskatt
ningen av ytan i salvhögen ges alltså av faktorn 6Vo/xso och den modifieras något av 
fördelningens form genom värdet på n. 

En del av ytorna i berghögen är inte nya, de fanns redan in-situ i bergmassan. Att via 
kartering av salvhögen dela in dem i nya och gamla brottytor är praktiskt ogörligt. 
Därför har vi utnyttjat den utförda strukturkarteringen med efterföljande simulering 
(Fig.11) för att uppskatta befintlig yta in-si tu, Mos er [ 11]. Ekvation 8 med in-si tu data 
insatta har använts för att beräkna Ain-situ· 

Figur I I. Svaghetsplan i en Simbloc-simuleringför fragmentkalksten, [I I] fig. 4. 

Om vi dessutom känner den specifika ytenergi y (J/m
2
) som åtgår för att skapa nya 

brottytor kan vi beräkna fragmenteringsenergin ur 

Er= Any·y = (Asalva-Ain-situ)·y = Er,salva-Ef,in-situ (9) 

Ytenergin kan vi mäta antingen i form av Rittingerkoefficienten R (m
2 
/J) eller av brott

segheten K1c (Pa✓m). Moser m.fl. [13] har mätt båda storheterna som ger mycket lika y
värden. Här har vi använt y = 1/R som är ungefär 100-150 J/m2

. 

Tabell 4 visar att det bildats ca 15-20 m
2 

ny brottyta i högen per m3 fast berg. In-situ 
sprickigheten är större i den övre pallen (pall 1), ca 6,0 m

2
/m

3
, än i den nedre pallen, 2,8 

m
2
/m3

, men sprängningen skapar mindre ny yta i den övre pallen. Den totala salvytan 
blev 22,0 m

2
/m

3 
i den övre pallen och 21,2 m

2
/m3 i den nedre, dvs. i praktiken lika stor. 
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Tabell 4: Beräkning_ av frag_mentering_senerg_in@r@rsökssalvorna. 
Pall 2 Pall 1 

Salva 1 Salva 3 Salva 5 Salva 2 Salva 4 
V 3 O, m 3 468,9 3 442,8 4 214,9 3 651,5 3 067,2 

Ain-situNo, m2/m3 2,78 2,78 2,78 5,97 5,97 

Er,in-situ, MJ 1,31 1,30 1,59 6,10 5,13 

salva Xso, m 0,48 0,41 0,42 0,43 0,41 

6Vo/xso, m2 43 181 50 383 59 785 50 951 45 107 

AsalvaNo 20,1 23,0 20,6 22,1 21,9 

AnyN o, m2 /m3 17,3 20,2 17,8 16,1 15,9 

Er.salva, MJ 9,88 11,22 12,30 11,18 9,31 

Er, MJ 8,57 9,92 10,71 5,08 4,19 

EtlQ, MJ/kg 0,0063 0,0071 0,0060 0,0033 0,0032 

Et!Eo, % 0,19 0,21 0,18 0,10 0,10 

Omsatt i fragmenteringsenergi blir detta ca 3,3 kJ/kg sprängämne i pall 1 och 6,5 kJ/kg i 
pall 2. Detta motsvarar försumbara 0,1-0,2 % av explosionsenergin 3,31 MJ/kg! 

Uppmätta energier i energibalansen 

De energier som beräknats ur mätningarna i Nordkalks Klinthagenbrott kan nu sättas in 
i energibalansen. Resultatet visas i Tabell 5 tillsammans med data från andra salvor, 
kalkbrottet La Concha och amfibolitbrottet Eibenstein i Less Fines, Moser [11 ], samt 
Hinzen [14] och Spathis [18]. 

Tabell 5: Energ_ibalansen @r Sl!._räng_salvor i olika brott. 

Brott 
Antal 11·Eo Es Ek Er Förluster i 
salvor % % % % berg,% 

Klinthagen 5 60-70 3-12 3-12 0,1-0,2 38-53 

La Concha 2 40-50 2-6 16-25 0,1-3,2 16-22 

Eibenstein 2 ~65 0,4-2,5 6-27 35-58 

Spathis [18] 1 58 5 27 0,3 26 

Hinzen [14] 5 0.1-5 

Det är slående att termen andra förluster utgör ungefär hälften eller mer av det arbete 
som sprängämnet överfört till berget i alla tre fallen. Som nämnts ingår restvärmen i 
spränggaserna och luftstötvågor redan i utnyttjandegraden 11, liksom spränggaserna rö
relseenergi. 

En något annorlunda förklaring ges av Sanchidran & Lopez [19] . De visar att man med 
ett antagande om ofullständig kemisk reaktion 11 i sprängämnet rätt väl kan beräkna ex
pansionskurvorna i cylinderproven. Båda förklaringarna behövs sannolikt för att ge en 
riktig bild av förloppet i borrhålet. 
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Värdet på de seismiska och kinetiska energierna gavs med breda intervall. Riktigheten i 
fragmenteringsenergin hänger på hur väl P(x) i ekvation 7 återger den verkliga stycke
fallsfördelningen i finområdet. 

Tyvärr är det mycket som tyder på att Rosin-Rammler-fördelningen grovt underskattar 
andelen fragment som är mindre än ca 5 mm, Ouchterlony [20]. Vidare finns det ytterst 
få exempel på att hela sprängsalvor siktats. 

Ett är Bårarpssalvorna, Olsson & Bergqvist [21] och Moser m.fl. [22]. Här finns flera 
siktkurvor som täcker storleksområdet 0,074-1000 mm. Moser m.fl. [13] uppskattar att 
70-80 % av ytan i en sprängsalva utgörs av korn< 0,1 mm, 85-90 % av ytan av korn< 1 
mm. Därför är findelen av styckefallet viktig vid beräkning av fragmenteringsenergin. 

Detta gör att andelen ny brottyta som sprängningen skapat kan ha underskattats upp till 
kanske 10 ggr. Om så är fallet skulle fragmenteringsenergin utgöra 1-2 % av explo
sionsenergin. Enkelt uttryckt verkar storleken på fragmenteringsenergin ändå vara 
mindre än felmarginalen i de andra termerna. 

Värme som deponerats i berget är en ytterligare möjlighet. Den har flera komponenter, 
t.ex. stötvågsuppvärmning, friktionsarbete vid krossning av berget runt borrhålet och 
värmeöverföring från spränggaser som strömmar i sprickorna. 

Mycket tyder på att krossningsarbetet kan vara avsevärt. Ur en analogi med projektilin
trängning uppskattas det vara av storleksordningen 1 kJ/cm

3 = 1 GJ/m3 som hålet utvid
gas, Szendrei & Cunningham [23]. Om borrhålet utvidgas till sin dubbla volym under 
krossning förbrukas runt ett 0 89 mm spränghål med volymen 6,2 ilm ca 6,2 MJ. Hålet 
rymmer ca 7,4 kg sprängämne per meter. Krossningsarbetet motsvarar då 0,84 MJ/kg 
eller ca 25 % av explosionsenergin. 

Denna term har ungefär rätt storlek jämfört med saknade 38-53 % i Nordkalksalvorna 
energibalans i Tabell 5 men skulle behöva bestämmas med större noggrannhet. 

Avslutning 

Mätningarna hos Nordkalk och de andra referenserna i Tabell 5 visar att vi grovt kan 
skriva energibalansen för en salva med bulkemulsionssprängämne som följer 
- Krossning och andra förluster i berget 20 - 40 % 
- Kinetisk energi 10 - 20 % 
- Seismisk energi 5 - 10 % 
- Fragmenteringsenergi 0,1 - 2 % 

Den mätta kinetiska energin kan variera åtminstone med en faktor tre, den mätta seis
miska energin från hel salva varierar åtminstone med en faktor två. Fragmenterings
energin ligger, även när den räknats upp för finmaterialet i salvan, inom felmarginalerna 
för de andra två termerna! En del tyder på att andra förluster i berget domineras av 
krossningsarbete runt borrhålet. Denna term är svår att mäta i fält. 
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Vad har vi då vunnit genom att visa att den energi som behövs för att bilda ytorna på 
alla bergbitar i styckefallet utgör en försvinnande liten del av sprängämnets explosions
energi? 

För det första så kunde vi för Less Fines-projektets del dra slutsatsen att energiba
lansmätningar på sprängsalvor knappast är en framkomlig väg för att minimera an
delen fin.material i en sprängsalva. 
För det andra så ser vi att en djupare förståelse av energitransmissionen från spräng
ämne till berg genom närzonen ger en möjlighet att förbättra sprängningsprocessen. 
I Swebrecs forskningsprogram ingår en utvidgning av cylinderexpansionsprovet där 
vi hoppas kunna göra det. 

Tillkännagivanden 

Författarna vill tacka produktionspersonalen hos Nordkalk och Dyno Nobel som ställt upp på 
försöken och de andra undersökningar som utförts inom ramen för Less Fines-projektet 
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