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FRAGMENTERING I BERGTÄKTER 

Mats Olsson, SveBeFo 
Ingvar Bergqvist, Dyno Nobel 

Inledning 

I Sverige producerades 1999 ca 80 Mton ballast. Andelen krossat berg ökar och utgjorde 

samma år ca 40 Mton. Många stenbrott producerar för mycket fint material som ofta måste 

kasseras. Andelen< 4 mm uppskattas till mer än 8 Mton/år. 

På SveBeFo pågår ett forskningsprojekt [1] vars syfte är att undersöka hur finandelen 

uppstår vid sprängning samt att finna en teknik att reducera den. Engagerade forskare är 

Victoria Svahn som doktorand vid Chalmers och Mats Olsson, SveBeFo. Projektet 

finansieras förutom av SveBeFo även av SBUF, GMF samt Vägverket och Banverket. 

Dyno Nobel och NCC bidrar med naturaresurser. 

Några hypoteser hur finanden bildas har ansatts som utgångspunkt, nämligen att den upp

kommer genom: 

• Uppkrossning närmast hålen 
• Nötning mellan sprickplan 
• Autogenkrossning (block krockar med varandra under lossbrytningen) 

• Sprängskador från tidigare rad 

Vissa hypoteser kan endast undersökas genom modellförsök. Därför består projektet både 

av modellförsök och fältförsök. Chalmers ansvarar för modellförsöken och SveBeFo för 

fältförsöken. Modellförsöken genomförs genom sprängning av ett antal flerfärgade betong

cylindrar där ett spränghål placerats i centrum av cylindrarna. Försöken utförs i en 

container där väggarna klätts med gummimattor. Efter sprängning siktas materialet för 

fragmenteringsanalys och en bestämning var i cylindern finandelen producerats. 

Detta föredrag beskriver uppläggningen och resultaten av ett antal fältförsök. Vi hoppas 

kunna leverera ett fullständigt föredrag med resultatet från alla fältförsök i samband med 

registreringen på BK-dagen. 

Fältförsök 

Fältförsöken har utförts i Emmaboda Granits blockstensbrott i Bårarp, som ligger ca 2 mil 

norr om Halmstad. Detta stenbrott valdes av två anledningar, dels fanns här sedan tidigare 

en lämplig stor sikt med hög kapacitet och dels var bergförhållandena lämpliga. 
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Bergarten i Bårarp kan beskrivas som en gnejsig granit. Pallhöjden i brottet är 5-6 m och 

liksom övriga blockstensbrott kasseras över 90 % av berget. I samband med ett uppdrag att 
sikta ut sten i lämpliga fraktioner för Öresundsbron anskaffade NCC Ballast Syd utrustning 
för att kunna tillvarata denna skrotsten. Utrustningen bestod bl.a. av en Hercules trommel

sikt (Figur 1 ). Sikten är utformad som en stor trumma med olika siktdukar för att kunna ta 
fram speciella fraktioner. Trumman lutar och genom att föra in stenmaterialet direkt från 
sprängningen i siktens övre ände samtidigt som trumman roterar faller olika fraktioner ut 

från siktdukarna. Denna utrustning bedömdes som mycket lämplig för att snabbt sikta våra 
försökssalvor. 

Figur 1. Hercules trommelsikt 

Fältförsök som syftar till att undersöka styckefallet direkt efter sprängning är ovanliga då 
dessa försök normalt är komplicerade att utföra. Oftast tas i stället prov efter krossning 
men då krossningen själv bidrager med finandel kan det ut ifrån detta vara svårt att 
uppskatta styckefallet direkt efter sprängning. 

Vår grundhypotes vid uppläggningen av fältförsöken har varit att finandelen uppstår runt 
spränghålet. Detta beroende på att hålväggama vid sprängning utsätts för mycket höga 
tryck vilket ger en uppkrossad zon närmast hålet. Vid försöken har vi därför varierat hål
dimension och kopplingsgrad (förhållandet mellan laddningsdiameter och håldiameter) 
vilket gett olika borrplaner men där den specifika laddningen har hållits konstant. 
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Försöket har omfattat sprängning av 6 salvor. Salvstorleken har varit 80-140 m3
, vilket är 

små salvor men bedöms ändå vara representativa för en fragmenteringsanalys. Spräng
ämnet har varit Emulite och Kemix i plastslang, vilka båda är emulsioner från Dyno Nobel. 
Emulite tillverkas inte längre utan har ersatts av Kemix med liknande egenskaper. Vid 
laddning har plastslangen slitsats och sedan släppts i borrhålen. På detta sätt har en god 
packningsgrad uppnåtts. Samtliga salvor förladdades med proppgrus. I alla salvor utom 
salva 2 var hålen fulladdade. Hålen i salva 2 frikopplades genom laddning i ett 50 mm rör 
som centrerades i borrhålet. Hålen initierades med Dyno Nobels elektroniska 
sprängkapslar för att försökssalvorna sinsemellan skulle initieras på exakt samma sätt. 
Tabell 1 visar en sammanställning på de olika salvorna. 

Tabell 1. Dataför försökssalvorna 

Salva Håldim. Laddn.diam Försättn. Hålavstånd Hålantal Teor.volym Spec.laddn 
(mm) (mm) (m) (m) (st) (m3) (kg/ m3

) 

1 51 51 1,8 2,1 6 94,5 0,55 

2 76 51 1,8 2,1 6 94,5 0,57 

3 76 76 2,7 3,4 4 137,7 0,55 
4 51 51 1,8 2,2 6 103 0,55 

5 38 38 1,4 1,7 8 81,1 0,52 
6 ' 64 64 2,3 2,9 5 139 0,55 

Det los~prängda materialet har därefter siktats i två steg. Första siktningen var genom 
Hercules, vilken ger 5 olika fraktioner, från < 200 mm upp till > 500 mm. Dessa fraktioner 
samt skuten har därefter vägts. Materialet < 200 mm har därefter omsiktats i 4 fraktioner i 
ett Extec, vilka också har vägts. Från den finaste fraktionen < 25 mm har prov tagits för en 
slutlig analys i NCC.s väglaboratorium. På detta sätt har siktkurvor upprättats från skut 
ner till 0,075 mm. 

Samtliga salvor har videofilmats. Detonationshastigheten har mätts och digitala bilder har 
tagits på berghögarna för en senare analys med WipFrag, ett bildbehandlingsprogram som 
SveBeFo inköpt för styckefallsbestämning. 

Resultat 

Då detta föredrag skrivs, januari 2002, fanns fullständiga siktkurvor från salva 1-3 samt 
siktkurva ner till < 25 mm för salva 4 vilka här kommer att redovisas. 
Samtliga salvor fungerade bra. Hela salvorna lastades till Hercules sikten, förutom skuten 
som lades åt sidan och vägdes separat. Styckefallsfördelningen uttryckt i vikts % framgår 
av tabell 2. Här framgår att merparten av bergmängden i samtliga salvor har ett styckefall 
som är större än 500 mm. Detta betyder inte nödvändigtvis att styckefallet är grovt. En del 
salvor har haft ett utfall av skut i den oladdade delen vilket bidragit till en kraftig höjning 
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av andelen > 500 mm. Pallhöjden är egentligen för låg vilket kan betyda att den oladdade 
delen proportionellt fått för stor betydelse. 

Tabell 2. Styckefallsfördelning för salva 1-4 

Vikts% Salva 1 Salva 2 Salva 3 Salva 4 
51mm 51/76 mm 76mm 51 mm 

0-25 4,6 1,9 2,2 5,8 
25-90 7,4 3,9 5,1 5,3 

90-120 4,3 3,4 4,4 6,5 
120-200 6,0 4,2 4,5 5,5 
200-350 15,2 11,6 13,4 15,3 
350-400 7,4 4,9 8,8 7,2 
400-500 6,8 7,5 8,5 8,3 

>500 48,3 62,6 53 46,2 

Salva 2, den frikopplade salvan, har i viktsprocent den minsta andelen < 25 mm tätt följd 
av salva 3 som har de grövsta hålen (76 mm). Salva 1 och salva 4 har samma håldimension 
51 mm och har givit den högsta andelen finmaterial (< 25 mm). 

Ett annat sätt att visa förhållandet är genom en ackumulerad styckefallsfördelning (Figur 
2). Här framgår tydligt att salva 1 och 4 ligger högst och dessutom mycket samlat vilket 
visar att resultatet är repeterbart. Salva 2, den frikopplade salvan, ligger hela tiden lägst 
och har således det finaste styckefallet. 
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Figur 2.Passerande vikts % som funktion av styckefallet för salva 1-4 
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Låt oss nu titta på salva 1-3 som totalsiktats från grovt ner till < 1 mm (Figur 3). 
Diagrammet visar den ackumulerade styckefallsfördelningen för dessa salvor. Salva 1, 
fulladdade 51 mm hål, ligger hela tiden högsta och har därför gett den mesta finandels
mängden. Salva 2, frikopplad, och salva 3, fulladdade 76 mm hål, ger minst andel 
finmaterial. Vid ca 10 mm verkar kurvorna byta plats och salva 3 (76 mm hål) ge minst 
finanadel. 
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Figur 3. Passerande vikts % för salva 1-3. 
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Då fmandelen har fåtts genom siktning av en mindre provtagen mängd berg kan det vara 
intressant att räkna om fördelningarna till hela salvmängden, se tabell 2. 

Tabell 2. Procentuell fördelning av några fraktioner omräknat på hela salvvikten 

Styckefall Salva 1 Salva 2 Salva 3 
51 mm 51/76 mm 76mm 

< 16mm 4,9 1,9 1,9 
< 8mm 4,5 1,6 1,3 
< 1mm 2,6 0,9 0,9 
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Härav framgår att fulladdade 51 mm hål ger betydligt mer finandel än såväl frikopplade 
hål som fulladdade 7 6 mm hål. 

Slutsatser 

Försöken i dessa salvor har visat att finandelen ökar med minskad håldimension. Detta är 
överraskande. Borrhålstrycket i ett grövre hål borde ge upphov till fler krossprickor nära 
hålet och därmed en högre finandel. Grövre hål brukar ge mer skador på bergväggen och 
kvarstående borrhålspipor är mycket ovanliga. Grövre hål ger emellertid också större 
försättning och ett längre hålavstånd, se tabell 1, och därmed också färre hål. Måhända 
styrs finandelen mer av antalet borrhål än av hålstorleken. Utvärderingen av resterande 
salvor kan ge svaret på detta. 

Samtidigt med detta projekt pågår ett annat fragmenteringsprojekt, ett EU-projekt, på 
SveBeFo [2]. Projektet heter "Less fines in aggregate and industrial mineral industry" och 
syftar också till att minska finandelen från sprängning. Vi arbetar med den utgångspunkten 
att resultat från det ena projektet kommer det andra till godo. 
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