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Sprängningens påverkan på krossresultatet 

C Magnus Evertsson, Sandvik Rock Processing 

Sammanfattning 
Optimering av sprängning brukar normalt omfatta borrning, sprängmedelsförbrukning, 
skutknackning, lastning och transport till primärkrossning. Detta fokus tar inte hänsyn 
till hur det inmatade materialet till primärkrossen påverkar de efterföljande krossnings
och siktningsstegen. Det totala utfallet beaktas ej heller vad gäller komstorleks
fördelningar, oönskad andel finmaterial, energiförbrukning och cirkulerande flöden, 
samt kvalitetsparametrar som beskriver komform och hållfasthet. 

I vissa fall, när bergmaterialet tillåter, kan sprängningens uppgift vara att sönderdela 
berget mer än vad som krävs ur hanteringssynpunkt av krossprocessen. En förutsättning 
är då att bergmaterialet vid sprängningen inte tillfogas materialskador som äventyrar 
slutprodukternas kvalitet och hållfasthet. För att inte menligt inverka på hållfastheten för 
slutprodukterna (de olika fraktionerna) skall delningsavståndet mellan de tillfogade 
skadorna på bergmaterialet inte understiga ett avstånd som är relaterat till storleken på 
produkterna. 

Inledning 
Ett flertal studier har genomförts runt om i världen i syfte att förstå och optimera det 
totala utfallet av sprängning och krossning. De två olika fragmenteringsprocesserna är i 
sig så komplexa att det är medför problem att optimera dessa var och för sig. Att då 
finna enkla vägar för optimering av den sammanslagna fragmenteringsprocessen blir 
mycket resurskrävande. 

Sprängning och efterföljande krossning bör ses som en sammanhängande process där 
bergmaterialet bearbetas i flera steg, precis som i andra processindustrier. Detta innebär 
att de olika processtegen kommer att ha olika huvuduppgifter. Sprängningens naturliga 
huvuduppgift blir att losshålla berget samt att sönderdela det tillräckligt för att 
möjliggöra hanteringen i den efterföljande processen. Den skall på ett effektivt sätt 
sönderdela berget samtidigt som materialskadorna på de enskilda partiklarna skall 
minimeras. Bergarter måste då behandlas olika vid sprängning beroende på deras 
struktur, mineralsammansättning, söndervittringsgrad och uppsprickning. 

I denna artikel sammanfattas resultatet av tre stycken studier om sprängningens 
inverkan. Man kommer till två olika slufsatser vilket understryker den komplexa 
problemställningen. 
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Försök vid Mt Coot-tha i Australien 
Under 1994-95 genomfördes i Brisbane en studie i vilken sprängningens inverkan på 
krossresultat kartlades (Kojovic et al., 1995). Försök genomfördes med olika 
laddningsintensitet i syfte att studera hur olika grad av fragn e-:1tering vid sprängningen 
påverkar det efterföljande krossresultatet. Genom att variera laddningsintensiteten 
påverkades fragmenteringsgraden vid sprängningen. Andelen skut varierade därför 
också. Eftersom komstorleksfördelningen för det till förkrossen inmatade materialet 
varierade så påverkades hela den efterföljande krossprocessen. 

Utfallet efter flera olika krossteg undersöktes genom att komstorleksfördelningar, 
komform och hållfasthet för det producerade materialet mättes. Bergmaterialet vid Mt 
Coot-tha är hornfels. Det har hög tryckhållfasthet (200 MPa) och densitet 2730 kg/m3. 
Krossanläggning hade tre krossteg med total fem stycken krossar denna visas i figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema för krossanläggning vid Mt Coot-tha, Brisbane (Kojovic et al. 
1995). 

Sprängning och förkrossning 
Studien omfattade sprängning och efterföljande krossning av två olika salvor sprängda 
med olika laddningsintensitet. Storleken på vardera salvan var 70.000 ton. Hålmönster 
och laddningsintensitet anges i tabellen nedan. Kostnadsökningen för salva A jämför 
med salva B var 0.05 $/ton. 

Salva Hålmönster PF 
[kg/m3

] 

A 3.5 X 4.0 m 0.61 
B 3.8 X 4.3 m 0.52 

Efter sprängning tippades salvan på ett grizzlygaller med avståndet 200 mm. Det 
material som passerade detta siktades med hjälp av en mobil siktanläggning med två 
siktdäck på 40 respektive 5 mm. Det framgår tydlig av tabell nedan att salva A (med 
PF=0.61) hade den finaste komstorleksfördelningen. 
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Salva 
A B 

Storlek Viktandel Viktandel 
[mm] [%] [%] 
+200 48.5 54.1 

+40-200 30.8 28.5 
+5-40 16.0 14.9 

-5 4.7 2.5 

Produktiviteten vid lastning av 32 tons truckar med grävmaskin var 25 % högre för 
salva A jämfört med salva B. Detta förklaras närmast genom att andelen skut var 
betydligt lägre för salva A som därigenom kunde grävas mer fritt. Kostnaden för 
lastning minskade med 0.40 $/ton. Andelen material av fraktionen 0-19 mm var 14 % 
för salva A och 10 % för B. Det innebar att 86 % av den totala material mängden 
behövde passera förkrossen för salva A och 90 % för salva B. Salva A fick således en 
lägre kostnad för förkrossningen vilken minskade med 0.30 $/ton. 

Sammanfattningsvis konstaterades att kostnadsbesparingen vad 0.7 $/ton medan 
kostnads ökningen endast var 0.05 $/ton. Nettobesparingen var således 0.65 $/ton vilket 
innebar en årlig besparing på 195.000 $ då årsproduktionen var 300.000 ton. 

Hållfasthet 
Produkternas hållfasthet efter olika processteg i krossanläggningen mättes genom så 
kallat TlO test. Enligt dessa mätningar förbättrades hållfastheten alltefter som 
bergmaterial bearbetades i de olika stegen. Lägst hållfasthet uppmättes i salvan och 
högst efter det tredje krossteget. Detta är ett logiskt beteende som påvisats ett flertal 
gånger i andra utredningar. Dock kan oförsiktig krossning leda till att hållfastheten 
sjunker genom att man krossar på ett sätt att defekter tillförs vilket skadar materialet. 

Oväntat så uppvisade det hårdast sprängda materialet (PF=0.61) genomgående den 
högsta hållfastheten. Någon statistiskt signifikant förklaring till detta beteende kunde 
inte finnas. Skillnaden i mineralsammansättning och mikrostruktur ansågs liten. En 
hypotes finns om att hålavståndet, för den salva med låg laddningsintensitet, påverkade 
inspänningen av de individuella laddningarna. Vibrationsnivåema blev därigenom högre 
vilket resulterade i högre intensitet av mikrosprickor. 

Slutprodukter 
Någon signifikant skillnad mellan slutproduktema vad gäller komstorleksfördelning och 
komform kunde inte påvisas. Det föreföll som om krossanläggningen hade förmågan att 
påverka krossresultatet så att skillnaden mellan sprängsalvorna undertrycktes. De 
slutsatser som slutligen formulerades var att sönderdelning genom sprängning är 
kostnadseffektivt. I de fall där bergmaterialet tål en högre laddningsintensitet utan att 
det påverkar de färdiga slutproduktemas hållfasthet är besparingen betydande. I de fall 
då bergmaterialet tillfogas inre skador sådana att hållfastheten eller andra 
kvalitetsparametrar sjunker krävs en försiktig sprängning. 
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Finsk studie om kvalitet på krossat bergmaterial 
Heikkilä har studerat sprängningens och krossningens effekt på kvaliteten på ballast 
materialet i asfaltsbeläggningar (Heikkilä, 1991). Slutprodukternas kvalitet kunde 
förbättras genom försiktig sprängning, genom efterbehandling med kubisator 
(slagkross) eller siktning på rektangulära maskor. 

För att erhålla hög kvalitet på slutprodukten skall strukturellt skadat material som 
därmed har låg hållfasthet avskiljas tidigt i processen. Material av rätt storlek som 
producerats vid sprängningen är ofta av låg kvalitet vad gäller hållfasthet och har dålig 
komform. Det finmaterial som producerats i tidiga processteg härör från svaghetszoner i 
berget och är inte önskvärt att använda i tillämpningar där kvalitetskraven är höga. 

En närmare studie av provresultat för enskilda bergtäkter visar att entydiga resultat och 
generella slutsatser är svåra att finna. I vissa fall har försiktig sprängning inneburit en 
högre hållfasthet hos slutproduktema emedan det i vissa fall medför en försämring. 

Svensk studie om sprängningsinducerade skador 
I en svensk studie jämfördes sprängningens inverkan på hållfastheten för det 
bergmaterial som ej sprängdes ut i salvan (Jem, 2001). Två olika västsvenska bergtäkter 
jämfördes. Den ena täkten var belägen i Angered där bergarten var en tonalitisk gnejs. 
Den andra täkten var belägen i Billingsryd med bergmaterialet dolerit. 

Genom bland annat utraljudsmätningar uppskattades de tillförda skadorna vid 
sprängningen. Skadornas omfattning var mycket större i Angered jämfört med 
Billingsryd. Den radiella utbredningen av vad som definierades som skadezon var i 
Angered större än djupet av försättningen. I Billingsryd var den skadade zonens 
omfattning betydligt mindre. För Angereds del betyder detta faktum att hela salvans 
hållfasthet är reducerad redan innan den sprängs ut för att sedan krossas. 

Sprängningsförfarandet i försöken för de två olika täkterna var i huvudsak jämförbara. 
Skillnaden i resultat anses därför väl kunna förklaras utifrån de geologiska skillnaderna. 
Bergmaterialet i Angered har en avsevärt lägre draghållfasthet in situ varför detta 
material naturligt blir känsligare för stötvågorna som orsakas av sprängningen. 
Avståndet mellan naturligt förekommande sprickor påverkar också sprängningens 
effektivitet. Där det är glest mellan sprickorna blir sprängningen mer effektiv eftersom 
en spricka fungerar som dämpande på energiöverföringen för stötvågor. 

Tunnslipprov visar att i Billingsryd var avståndet mellan sprickor ca 2 mm efter 
sprängning medan det var ca 1/5 mm i Angered. Detta betyder att bergmaterialet i 
Angered har så omfattande skador efter sprängningen att en rehabilitering till 
bergmaterialets ursprungliga hållfasthet är omöjlig för slutprodukter med en storlek som 
är större än någon eller några millimeter. För produkter som är större exempelvis 
fraktionen 8-11 mm är förekomsten av materialskador så stor att hållfastheten är kraftigt 
reducerad. Sannolikt medför skadorna också att andelen finmaterial som erhålls i 
krossprocessen är betydande. 

Ur materialhållfasthetssynpunkt skulle troligen en försiktigare sprängning i Angered 
vara fördelaktigt. 
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Förslag till praktisk metod för mätning av hållfasthet 
De studier som redovisats har samtliga varit både ekonomisk och tidsmässigt krävande. 
Syftet har i varit att genom ett vetenskapligt tillvägagångssätt skapa förståelse för hur 
sprängningen påverkar bergmaterialet och de producerade slutprodukterna. Det är inte 
realistiskt att genomföra denna typ av studier i någon större omfattning där försöken 
upprepas flera gånger på en och samma anläggning. Att sprängningen i många fall 
påverkar krossresultatet råder det inget tvivel om. 

En principiellt viktig fråga är hur stark slutprodukten är i förhållande till det opåverkade 
bergmaterialet. Genom att först bestämma bergmaterialets hållfasthet och sedan relatera 
produkternas hållfasthet till denna så kan man erhåll ett mått på hur bra vår totala 
produktionsprocess är. Om vi för slutprodukterna når en hållfasthet som svarar mot 
bergets in situ hållfasthet kan vi vara nöjda. Om vi däremot erhåller en betydligt svagare 
produkt än vad berget uppvisar så kan och bör vi göra ändringar i produktionsprocessen. 

En praktiskt realiserbar metod är att för hållfasthetsbestämningen använda en så kallad 
Hopkinson Pressure Bar, HPB. Denna utrustning är lätt att hantera och det provade 
materialet kräver ett minimum av förberedelser. 

För att bestämma bergets hållfasthet före sprängning görs kärnborrning till ett djup så 
att opåverkat berg av tidigare sprängning nås. Ur borrkämoma sågas provkroppar som 
sedan provas i HPB. Antalet prov som krävs har erfarenhetsmässigt visat sig vara 30-50 
beroende på spridningen i provresultat. Ett prov i en HPB som är utrustad med ett 
datorbaserat mätsystem tar omkring 20 sekunder. Hela provserien för att bestämma 
bergmaterialets hållfasthet är därmed avklarad under en timme. 

Bestämningen av slutprodukternas hållfasthet kräver i stort sett ingen som helst 
provberedning. Ett tillräckligt stort antal enskilda partiklar provas i HPB. Antalet 
bestäms till vis del av spridningen. Medelvärdet från proven svarar mot en 
genomsnittlig hållfasthet men också spridningens storlek i sig är av intresse. I figuren 
nedan visas hur den relativa hållfastheten varierar för två olika processer. 

Flera olika slutprodukters hållfasthet kan bestämmas. Denna varierar ofta mellan de 
olika storleksfraktionema på grund av krossmaskiners funktion och arbetssätt. Intressant 
är också att studera hur produkternas hållfasthet upparbetas i krossprocessen. Det är 
mycket vanligt att hållfastheten sjunker omedelbart efter sprängningen eftersom man 
genom denna tillför materialet skador. En korrekt utformad krossprocess sönderdelar 
bergmaterialet ytterliggare till önskade fraktioner utan att för den skull tillfoga nya 
skador. Materialets hållfasthet ökar därmed. Om en hållfasthet för slutproduktema nås 
som motsvarar den för bergmaterialet ursprungliga så har man hittat en effektiv process 
ur hållfasthetssynpunkt. 
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Relativ Hållfasthet 
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Figur 2. Diagram visande hur bergmaterialets relativa hållfasthet varierar för två olika 
fragmenteringsprocesser. 

Slutsatser 
Sprängning tillsammans med den efterföljande krossningen är en mycket komplex 
process där någon entydig allmän rekommendation är svår att ge. Den enda generella 
slutsatsen är att sprängningen måste anpassas till bergmaterialets egenskaper och 
hållfasthet. I vissa fall, där bergmaterialet tillåter, är det ur ekonomiskt synvinkel 
lönsamt med en hög laddningsintensitet utan risk för slutproduktemas kvalitet. I andra 
fall är kan det vara direkt förödande. 

Att genomföra fullskaleförsök i syfte att kartlägga och optimera hela 
fragmenteringsprocessen är inte rimligt annat än i forskningssyfte. En metod att mäta 
resultatet vad avser hållfasthet efter ändringar i fragmenteringsprocessen är den så 
kallade Hopkinson Pressure Bar. Slutprodukterna hållfasthet relativt bergmaterialets 
ursprungliga hållfasthet kan därigenom bestämmas. 
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