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NYA RöN FöR BERÄKNING AV FöRSATTNING VID OLIKA HAL
DIAMETRAR 

Agne Rustan, Tekn Lie, Avd för Bergteknik, Tekniska 
Högskolan i Luleå 

Inledning 

Den sprängtekniska forskningen vid Tekniska Högsko
lan i Luleå har varit inriktad mot metoder för för
siktig sprängning av orter och bergrum i dåligt berg 
samt prognosformler för styckefall vid produktions
sprängning. 
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Vårt undervisningsmaterial i bergsprängningsteknik för
nyas för närvarande. Ett av målen har varit att kunna 
presentera en enkel formel för beräkning av den prak
tiska försättningen (*) som funktion av sprängborr
hålets diameter att användas i inledande kurs i Berg
teknik. I fortsättningskurser behandlas mer avancerade 
metoder för laddningsberäkningar där även prognos av 
styckefallet göres. 

Genom utförda litteraturstudier Rustan (1981) och forsk
ning har vi konstaterat att det finns ett flertal empi
riska fragmenteringsformler vilka redovisats av Rustan 
(1987) men att dessa ej kan tillämpas generellt över ett 
stort håldiameterområde. Här avses då håldiametrar från 
50 till cirka 400 mm. 

Det är ej heller vanligt att man verifierar formlerna 
genom fullskaleförsök vid olika håldiametrar tex från 
50 till 400 mm. Orsaken till detta kan vara att kostna
derna för en sådan kontroll skulle bli mycket stora. 

I en första etapp som bekostats av Tekniska Högskolan i 
Luleå har studerats enkla empiriska formler för beräk
ning av den maximala försättningen och dess beroende av 
håldiametern. Nya formler för beräkning av den praktiska 
försättningen, när förhållandet mellan hålavstånd och 

*) Praktisk försättning är den försättning som fram
räknats efter det att maximal försättning korrigerats 
för hålavvikelser. 
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Tabell 1 Parametrar som pAverkar styckefallet vid bergsprängning enl A Rustan. 

Givna parametrar 

Ber_gmassan . 
. An-tal spricksystem 

Riktning för spricksystemen 
. Sprickfrekvens för resp system 
• Sprickfyllnad 
• Större slag och krosszoner. Riktning och vittringsgrad. 

Bergspänningar 

nr1amisk_tr~khållfasthet 
,Just anser att hårda material ger brantare siktanalys i 
dubbellogaritmiskt diagram ) . 

Dynamisk_dra~hållfasthet 
I allmänhet råder ett visst förhållande mellan tryck och 
draghållfasthet 

Brott seghet 
är i princip en dynamisk hållfasthetsparameter. Den har 
dock ej ännu blivit allmänt erkänd som en hållfasthets
parameter. 

Valda parametrar 

§E!:~~g~~~ 
Specifik laddning eller energiinnehåll samt tiden för 
energiutlösning 
Inpedans sprängämne-berg 
Fördelning av sprängämne i hål 
Laddningsdiameter (spec borrning) 
Borrhålstryck som beror på 

densitet hos sprängämne 
detonationshastighet 
kopplingsgrad mellan sprängämne och berg 
diameter hos sprängämnet men denna påverkan kan repre
senteras av detonationshastighet, eftersom detonations
hastigheten förändras med håldiametern. 

Spränggeomet;.~i 
Borrhålsriktning i förhållande till den fria ytan 
Försättning 
Hålavstånd 

• Fallhöjd 
. Borrhålslutning 
. Antal rader per salva 
. Rak kontra alternerande hålsättning 
• Inspänning 

Initiering 
• Intervalltid 
• Tändspridning hos sprängkapslar 
• AntE!,l intervall och uppdelning i delladdningar 
• Ordningsfäljd vid initiering av laddningar 
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försättning är lika, och dess beroende av håldiametern 

har härletts på grundval av i praktiken använda försätt

ningar och hålavstånd vid olika håldiametrar. Två olika 

formler presenteras, en för underjordsgruvor och en för 

dagbrott. I detta arbete har framkommit en hel del nyhe

ter. 

I framtiden planeras att kritiskt värdera och förbättra 

mer avancerade formler för styckefallsberäkning. 

Detta föredrag kan de ha nytta av som vill ha svar på 

frågor såsom tex är den håldiameter som nyttjats idag 

optimal? Om exempevis håldiametern ändras så är det 

viktigt att veta hur mycket försättning och hålavstånd 

skall ändras. 

Laddningsberäkningsformler 

Inledningsvis konstaterades att det saknas enkel formel 

för direkt bestämning av den praktiska försättningen. 

De formler som finns gäller för bestämning av maximal 

försättning och förutsätter att styckefallet blir ac

ceptabelt för efterföljande arbetsoperationer. Detta 

innebär i praktiken att styckefallet ofta tillåts bli 

grövre med ökad håldiameter eftersom efterföljande ut

rustningar i allmänhet skalas upp i storlek. 

Valet av försättning beror på ett 30-tal paramet-

rar, se tabell 1, av vilka borrhålets diameter bedö

mes vara den viktigaste. Den därnäst viktigaste para

metern bedömes enligt utförda litteraturstudier av 

Rustan (1981) och egna praktiska erfarenheter vara 

bergartens textur och struktur. 

När håldiametern är känd kan laddningsmängden Q be

räknas enligt formel (1). 

Q = laddningsmängd (kg) 

d = borrhålets diameter (m) 

ls = laddad längd av borrhålet (m) 

Ss = sprängämnets densitet (kg/m3 ) 

( 1) 

I det fortsatta kommer styckefallet ej att beröras 

eftersom för sådana beräkningar erfordras mer detalje

rade formler vilka först kan användas då försättning

en är känd. 
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Efterföljande redovisning gäller enbart för pallspräng
ning ovan- eller under jord. Angivna försättningar 
och hålavstånd avser avstånden vid påhugget. Vid sol
fjädersborrning avses dock hålavståndet i botten. 

Laddningsberäkningsformler baserade på Tayloran
passningar 

Den först kända formeln för beräkning av laddnings
mängd härrör från Belidor (1725) i Frankrike. 

Q = k L2 
2 + k L3 

3 

Q = laddning (kg) 

( 2) 

L = linjar dimension vid sprängning, ex vis för-
sättningen B 

k 2 och k 3 = proportionalitetskonstanter 

Belidors formel kan sägas vara en funktionsanpassning 
enligt Taylormetoden där det okända funktionssambandet 
skrives som en funktion av den oberoende parametern (L) 
upphöjd till stigande heltalsexponenter i en oändlig 
serie. Belidor har tagit med två av dessa exponenter i 
sin formel. 

Under 1700- talet utgick man troligtvis från att en viss 
f örsättning skulle sprängas och frågan var närmast vil
ken laddningsmängd som erfordrades. Idag är förhållandet 
det omvända, nämligen att man bestämmer sig för en viss 
håldiameter och man önskar veta lämplig försättning. Hål
diametern blir då den oberoende parametern och försätt
ningen den beroende. 

Formel (1) och (2) tillsammans ger att 

Om k3=o så erhålles en direkt proportionalitet 
mellan håldiameter och försättning. 

( 3) 

Langefors och Kihlström (1978) har gjort en liknande 
Tayloranpassning som Belidor för att beräkna erforder
lig laddning. 

dvs ytterligare tre termer i Taylors serieutveckling 
har medtagits. Konstanterna för hårt svenskt berg är 
enligt Langefors och Kihlström. 

Beroende på försättningens storlek så får de ingående 
termerna olika betydelse för storleken på laddningen. 

( 4) 
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Specifika laddningens beroende av försättningen (häl

diametern ) 

Då den specifika laddningen utgör ladddningsmängd per 

volymsenhet kan den specifika laddningen som funk-
tion av försättningen redovisas om båda sidor i 
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formel ( 4 ) divideras med utbruten volym. Sambandet 

mellan specifik laddning och försättning visas 1 fig 1. 

Specifik laddning (kg/tfm3) 
3,0 

2,0 

1,0 

0,5 

0,3...__ _________ __,...__,,_ijjjlllllo-

0,1 0,2 0,4 1 2 4 10 20 40 100 
Försä ttning ( m) 

Fig 1. Samband mellan försättning och specifik ladd-
ning enligt Langefors och Kihlström (1978). 

Av fig 1 framgår att den specifika laddningen är näs

tan konstant i det försättningsintervall som vanligt

vis användes vid sprängning, nämligen B = 1-10 m. 

För mycket små och stora försättningar ökar den spe
cifika laddningen. Praktiska data över specifik ladd

ning (kg / tfm3 ) som funktion av håldiametern visas 

i fig 2. 

Den specifika laddningen minskar här med ökad håldiame
ter. Studeras den specifika laddningen uttryckt i kg / t 

och dess beroende av håldiametern fås en stigande trend 

enligt fig 3. 



© 1989, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1989

254 

Specifik laddning ( kg/tf rrf) 

...:... _. 

1,0 

·- _ -Mountis-a -
i - . '. 

-1 ! 
.. ·:- --:---~ 

________________ +--' __________ ._. __ ~: . ... D 

50 100 150 200 
Borrhölsdiameter (mm) 

Fig 2 Den specifika laddningen (kg/tfm3 ) och dess beroende av håldiametern för olika underjordsgruvor med malmdensiteter varierande frän 2.8 till 4.8 t/tfm 3 
Rustan ( 1980 ) . 

Spec ifik laddning ( kg/t) 

1,0 

0,5 

• • .:: : .: · : 1 

. I i f I 

0 50 100 200 
Borrhålsdiameter (mm) 

Fig 3 Den specifika laddningens (kg/t) beroende av häldiametern för olika underjordsgruvor. Rustan (1980). 
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Dimensionsanalytisk bestämning av specifika laddningens 
beroende av håldiametern 

En dimensionsanalytisk betraktelse visar att den speci
fika laddningen skall vara konstant enligt följande 
härledning. 

Skal faktorn för längd l = 11/12 ( 5) 

Skal faktorn för massa m = m1/m2 (6) 

Skal faktorn för tid t = t1/t2 ( 7) 

Index 1 och 2 avser olika tänkta storlekar på håldiamet-
rar. 

Om man spränger med olika håldiametrar i samma bergart 
så är densiteten på berget konstant. Således gäller att 

=- = ( 8) 

(9) 

Då den specifika laddningen q har lika dimension som 
densiteten så följer det att 

( 10) 

Detta innebär att den specifika laddningen skall vara 
konstant. Energimässigt bör den specifika ytan eller 
styckefallet då vara konstant för olika försättningar 
och håldiametrar. Anledningen till att den specifika 
laddningen ökar vid små håldiametrar enligt fig 1 är 
att 

* 

* Bergstrukturen ej skalas ned i proportion till hål
diametern eftersom den är oförändrad om man spräng
er med olika försättning i samma bergart. 

* När håldiametern minskas och specifika laddningen 
är konstant så kommer hålen närmare varandra och 
styckefallet tex största stycket bestämmes av av
ståndet mellan borrhålen. Med andra ord med små hål 
och en 100-procentig initiering är det ej möjligt 
att åstadkomma ett grovt styckefall. Då håldiame
tern minskas ytterligare blir styckefallet allt 
finare och därför krävs en allt större specifik 
laddning enligt figur 1. 

Om kravet är lika styckefall vid olika håldi~et
rar så borde den specifika laddnigen (kg/tfm) 
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kunna hållas konstant eller tom med minska vid små håldiametrar. 

Empiriska formler för beräkning av maximal försättning 

Langefors och Kihlström (1978) anvisar en annan formel än nr (4) för laddningsberäkning där term O, 1, 3 och 4 i formel (4) försummats samt ett korrektionstillägg gjorts för berg och sprängparametrar. 

Bmax = o. 958 d rs-
~~ 

Sambandet mellan försättning och håldiameter är även här linjärt. 

( 11) 

maximal försättning (m) för att erhålla acceptabelt styckefall. Den maximala försättningen måste särhållas från den kritiska försättningen som är den försättning där utslag ej längre erhålles. 

d = borrhålsdiameter (m) 

P = packningsgrad för sprängämnet (kg /m3 ) 

s = sprängämnets viktstyrka 

c = c + 0.05 för B=l.4-15 m och c = c + 0.07 / B för B 1.4 m. c = bergkonstant (kg/m3 ). 
f = inspänningen 

S = hålavstånd (m) 

B = försättning (m) 

Det variationsområde som ovanstående formel medger hos Bmax kan beräknas om man känner min- och maxvärden för under rotuttrycket stående parametrar. 

Exempel 

Låt oss antaga följande max-värden; P=1600 kg/m 3 , s=l.O, c=0.42 kg/fm3 , f=l,O och S/B=8. Följande minvärden antages; P=SOO kg/m3 s=0.85, c=0.34 kg/fm 3 , f=0.75 och S/B=l. Maxvärden i täljaren kombineras med med minvärden i nämnaren. Detta ger oss ett största värde hos rotuttrycket på 76. Minvärden i täljaren kombineras med maxvärden i nämnaren vilket ger ett minsta värde på rotuttrycket på 14. Sambandet redovisas i fig 4. 

Langefors formel skulle således kunna skrivas 

Bmax = (14 -76 ) d ( 12) 

En förenklad version av Langefors och Kihlströms formel 
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erhålles om vi antager att packningsgraden = 1, vikt
styrkan = 1, bergkonstanten= 0.44 och S/B = 1. Då för
enklas formel (11) till 

Bmax = 46 d (13) 

Formeln visas grafiskt tillsammans med andra samband 
mellan försättning och håldiameter i fig 4. 

Formel (13) användes vid undervisning på gymnasial nivå i 
sprängningsteknik i en bok författad av Brännfors (1973). 
Formel (13) användes även 1 inledande kurs i Bergteknik 
vid LuTH. 

Formeln ger ingen information om den praktiska försättning
en utan denna måste beräknas med utgångspunkt från kända 
hålavvikelser. 

Maximum burden (m) 

15 

10 

5 

0 100 200 300 400 
Borehole diameter (mm) 

Fig 4 Samband mellan försättning och häldiameter enligt 
olika forskare. Rustan 1989. 
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Vid användning av formel (13) på håldiametrar större 
än 75 mm finner man att den avviker mer och mer från 
den praktiska försättningen. Ett exempel på detta ges 
längre fram. 

Internationella empiriska och matematiska formler 
för samband mellan försättning och håldiameter 

Internationellt användes ett flertal olika formler 
för bestämning av försättning där sambandet mellan 
försättning och håldiameter är linjärt. 

Pearse (1955) redovisar följande formel; 

Bmax = maximal försättning (m) 

d = borrhålsdiameter (m) 

Ps = maximalt detonationstryck (MPa) 

ft = maximal dr aghållfasthet hos berget (MPa) 

Denna formel är opraktisk att använda eftersom det 
ä r svårt att finna de rätta värdena på Ps och 
ft. 

Ash och Pearse (1962) samt Ash (1963) modifierade 
Pearse formel där konstanten 8.5 och parametern 
(PslUt) ersattes med ett försättningsförhållande 
Kb. Från fältförsök har Ash funnit at t Kb ligger 
i området 20 - 40 med ett genomsnitt av 30 . Ash-
formlen ger den maximala försättningen ; 

Bmax = maximal försättning (m) 

= faktor som varierar mellan 20 - 40 beroende på 
berg- och sprängparametrar 

d = sprängborrhälets diameter (m) 

Sambandet har lagts in i fig 4 . 

( 14) 

( 15) 

Konya (1968) har publicerat en formel där försättningen 
är direkt proportionell mot sprängborrhålets diameter . 
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Bmax = maximal försättning (m) 

d = sprängborrhålets diameter (m) 

Js = sprängämnets densitet (kg/m3 ) 

Jb =bergetsdensitet (kg/m3 ) 

Viktigt att konstatera är att bergets densitet ingår 
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(16) 

som en parameter i formeln. Denna parameter saknas i 
Langefors formel (11) och även i Stiftelsen Svensk Deto
nikforsknings formel för beräkning av styckefall se Rus
tan (1987). Indirekt kommer densiteten med i dessa form
ler i bergkonstanten eftersom denna bestämmes genom små
skaleförsök i aktuell bergart. 

Forskning vid Tekniska Högskolan i Luleå har visat att 
produkten av bergets densitet och P-vågshastighet dvs 
impedansen är mycket betydelsefull för bergets spräng
barhet och styckefall enligt Rustan och Vutukuri (1983). 

De under rotuttrycket stående parametrarna, sprängämnes
och bergdensitet kan härledas matematiskt enligt följande 
härledning av Rustan. Dessa parametrars inverkan är såle
des ej av empiriskt ursprung. 

Den specifika laddnigen för en viss sprängning kan 
beräknas teoretiskt enligt följande. 

Q 

q = = ---------

där 

m = utsprängd massa berg (kg) 

(17) 

= praktisk försättning då förhållandet 
mellan hålavstånd och försättning är 1. (m) 

K = pallens höjd (m) 

i övrigt beteckningar enligt tidigare. 

Löses försättningen ut i formel (17) så erhålles 
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B = f (d) pl 

Matematiskt skall det således råda ett linjärt för
hållande mellan praktisk försättningen (B 1 ) och 
håldiametern där inverkan frän sprängämne~s vikt
styrka och och bergets densitet kan redovisas strikt 
matematiskt. Om man kan visa att försättningen är di
rekt proportionell mot håldiametern och övriga para
metrar konstanthälles så följer att den specifika 
laddningen skall vara konstant. 

Exempel 

( 18) 

Enligt Vutukuri och Lama (1978) varierar densiteten 
för olika undersökta bergarter från 1670 k~/fm3 för 
krita från Nareth i Israel till 5070 kg/fm för häma
tit från Soudan i Michigan, USA. Sprängämnets densitet 
kan variera från 800 till 1600 kg/m 3 • 

På liknande som tidigare kombineras maxvärden i täl
jaren med minvärden i nämnaren och vice versa. Då 
erhålles efter insättning i formel ( 16) att, 

Bmax = (15-37) d ( 19) 

Sambandet har lagts in i fig 4 för jämförelse. 

Antages vanligt förekommande värden för sprängämnets 
och bergets densitet 1000 respektive 2800 kg/m3 er
hålles efter insättning i formel (16), 

Bmax = 23 d (20) 

vilket är cirka hälften av vad som Langefors anvisar 
som normalvärde för svenskt berg. 

Försättningens beroende av håldiametern vid spräng
ning 1 magnetitmalm med håldiametrar 52 - 165 mm 

Antag att den praktiska försättningen, liksom den maxi
mala försättningen, är direkt proportionell mot håldia
metern. Låt oss nu titta på hur den praktiska försätt
ningen varierar med håldiametern vid sprängning i en 
och samma bergart nämligen magnetit. 

Verkligt använda försättnigar vid sprängning i mag
netitmalm för olika håldiametrar vid LKAB i Kiruna 
och Malmberget samt Forskningsgruvan i Luossavaara 
redovisas i tabell 2. 

Dessa tre värden och det faktum att kurvan måste 
sluta i origo ger oss fyra punkter till vilka en 
kurvanpassning gjorts. Detta ger följande samband. 
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Tabell 2. Samband mellan praktisk försättning och 
håldiameter vid sprängning i magnetitmalm. 

Praktisk försättning (Bp ) Håldiameter 
(m) (mm) 

1. 8 52 LKAB/Kiruna 
2.5 102 LKAB/Mbgt 
3.3 165 Luossavaara 

BP = 8.50 d 0 • 525 Gäller enbart för data en
ligt tabell 2. 

BP = praktisk försättning (m) 

d = borrhålsdiameter (m) 

( 21) 

Observera att sambandet praktisk försättning och 
håldiameter i detta fall ej är linjärt utan exponen
tiellt. Sambandet redovisas i fig 5. 

Practicol burden Bp (m) 

15 

10 

5 

lv 

0 100 

Atlas Copco 

19.7 d0.790 

LKAB 
,, .. •· B.SOd0.525 

200 300 400 
Borehole diameter (mm) 
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Fig 5. Den praktiska försättningen B och dess beroen-
de av sprängborrhälsdiameter ~52-165 mm) vid spräng
ning i magnetitmalm under jord vid LKAB och Forsk
ningsgruvan i Luossavaara samt för olika bergarter 
med spridning orsakad bl a av bergartens sprängbarhet 
enligt Atlas Copco för häldiametrar 50 - 300 mm. 
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En trolig orsak till att använda försättningar vid 102 
och 165 mm hål är små kan vara en medveten strävan att 
uppnå ett fint styckefall. Man skulle kunnat klara att 
slå ut betydligt större försättningar. Utlastningsglugg
arna i Forskningsgruvan hade avsiktligt gjorts trånga 
för att förhindra skut att komma ut och ge störningar 
i flödet och därför krävdes ett fint styckefall. 

En annan orsak till små försättningar kan vara att kom
pensation gjorts för stora hålavvikelser. 

Almgren och Klippmark ( 1981) hart ex visat att hålav
vikelserna kan förorsaka extrakostnader för malmförlus
ter och gråbergsinblandning vid brytning av smala mal
mer som är lika stora som driftkostnaderna för skivpall
brytning i stora malmer. 

Det bör även påpekas att borrhålen i Forskningsgruvan 
i Luossavaara var extremt långa upp till 90 m. 

En annan orsak är att hålen normalt ej kan borras pa
rallellt eftersom orterna är för smala och pelarna för 
breda. Endast i hålbotten kan man räkna med att uppnå 
tillräckligt stora försättningar och hålavstånd. 

Samtliga försättningar och hålavstånd som diskuteras i 
denna artikel avser påhugget. 

Samband mellan praktisk försättning (B) och håldia-
meter enligt Atlas Copco för håldiamet~ar från 50 - 300 mm. 

Ett diagram från Atlas Copco (Se ref listan ) antyder och
så ett exponentiellt samband mellan försättning och hål
diameter enligt följande. 

( 2 2) 

Betecknigar har tidigare redovisats. Ovanstående tyder på 
att ett exponentiellt samband skulle vara bättre än ett 
linjärt. En jämförelse med tidigare redovisade samband 
göres i fig 5. 

Enligt Mohinder Sound, Atlas Copco, så finns källmate
rialet till diagrammet ej bevarat. Hänsyn till att för
hållandet mellan hålavstånd och försättning varierar har 
sannolikt ej gjorts. Ett vanligt förhållande mellan S/B 
i dagbrott med stora sprängborrhålsdiametrar är 1, me
dan man vid håldiametrar mindre än 100 mm kan ha ett 
S/B-förhållande mellan 1.5 - 2.0 och i extrema fall ända 
upp till 8. 

Statistisk härledning av formel för beräkning av prak
ti ■k tör■Mttning (B0 ±) för ovan- och underjordsgruvor 
med håldiametrar me1 an 48 - 381 mm. 

Det statistiska underlaget för formel (21) var mycket 
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Det statistiska underlaget för formel (211 var mycket 
begränsat och källmaterialet till formel (22) saknas. 
Ett 100-tal värden på praktisk försättning och håldia
meter har därför samlats in från gruvor ovan och under 
jord. I studien ingår bla en omfattande sammanställning 
från kanadensiska dagbrott av Dubnie (1972). Andra 
källor är Almgren (1988), Nielsen (1986) och Bauer (1978). 

Tillsammans representerar detta håldiametrar från 48 
till 381 mm, dvs ett mycket brett håldiameterintervall än 
Primärdata och beräknade data framgår av tabell 3 i 
bilaga 1. 

Att redovisa enbart samband mellan försättning och hål
diameter är ej bra eftersom den verkliga specifika ladd
ningen bestämmes av både försättning och hålavständ. I 
bilaga 1 har därför utbruten teoretisk area per häl be
räknats, dvs produkten B S . Därefter har den prak
tiska försättningen berä~na~s då förhållandet mellan 
hålavstånd och försättning S/B = 1. Denna försättning 
betecknas Bpl. 

Bpl - · JaP sP 

Bpl = praktisk försättning då S/B=l (m) 

Bp = praktisk försättning (m) 

sP = praktiskt hål avstånd (m) 

En Tayloranpassning har gjorts för sambandet mellan 
Bpl och håldiameter enligt följande 

(23) 

(24) 

Med hjälp av datorprogrammet "Statgraphics" konstate
rades därvid att konstanten k = O samt konstanterna k 2 
och större är så små att dessa termer kan försummas. 

En regressionsanalys visar att sambandet mellan för
sättning och håldiameter avviker något från det lin
jära se fig 6. Kurvförloppet liknar Atlas Copcos kur
va. Följande formelsamband erhålles. 

Bpl = 23.4 d0.855 + 

53 

: I Förutsägelseintervall ( 25) 
- 33 ,o J 

Korrelationskoefficient R = 0.90 

Av fig 6 framgår att mätvärdena fördelas jämnt på 
på båda sidor om medellinjen. Jämförelse göres med 
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Fig 6. Samband mellan praktisk försättning och håldiameter för 100-tal ovan- och underjordsgruvor jämfört med Langefors formel för beräkning av Bmax· 
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Langefors Bmax-formel. 

Av fig 6 framgår att medelvärdet för den praktiska 
försättningen vid 165 mm håldiameter under jord lig
ger en bra bit under regressionkurvan vilket kan tol
kas som att man i praktiken använder alldeles för 
små försättningar och hålavstånd vid denna håldiame
ter. En förklaring kan vara att denna håldiameter 
kräver bredare orter och smalare pelare för att 
borrhålen skall kunna placeras rätt. Normalt kan man 
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ej öka ortbredden och minska pelarbredden pga hållfast
hetsskäl. 

Det finns två underjordsgruvor, Mount Isa och Kidd 
Creek, som använder 90 m långa 200 mm hål under jord 
och medelvärdet för den praktiska försättningen för 
båda dessa gruvor ligger mycket nära regressionslinjen, 
vilket kan innebära en rationell brytning om inte styc
fallet blir för grovt. 

För stora malmkroppar liknande Kirunamalmen kan det där 
för vara intressant att även studera brytningsalternativ 
med 200 mm håldiameter. Det är lättare att anpassa denna 
håldimension till möjliga ort- och pelarbredder. 

Vid användning av formel (25) på grova hål i underjords 
brytning så erhålles betydligt större försättningar än 
vad som användes tex 3.22 m (2.5 m) vid 102 mm håldia
meter och 5.01 m (3.3 m) vid 165 mm håldiameter. Det är 
därför nödvändigt att skilja ovan-och underjordsgruvorna 
åt. 

Statistisk härledning av formel tör beräkning av (Bp 1 ) 
för ovanjordsgruvor med håldiametrar 89 - 381 mm. 

Följande formel gäller för ovanjordsgruvor. 

Förutsägelseintervall + 52 %} 
- 37 % 

Korrelationskoefficient R = 0.7a 
Formeln visas i figur 7. 

Statistisk härledning av formel för beräkning av Bp 1 
för underjordsgruvor med håldiametrar 48-165 mm. 

Vid användning av formel (25) stämde den ej så bra 
med håldiametrar 48-165 mm under jord och därför har 
underjordsgruvorna bearbetats för sig. 200-mm hålen 
under jord har dock avsiktligt utelämnats eftersom 
de avvek så kraftigt från den allmänna trenden. Samt 
liga underjordshål är därmed borrade med hammarborr
ning till skillnad från 200-mm hålen som är borrade 
med roterande krossande borrning. Den senare metoden 
ger en bättre hålrakhet. Detta kan vara en del av 
förklaringen till att dessa hål klarar att slå ut 

(26) 
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Fig 7. Samband mellan försättning och håldiameter för 
ovan- och underjordsgruvor var för sig och jäm
förelse med Langefors Bmax-formel. 
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en så stor area jämfört med 165 mm hålen som ofta 

är borrade med sänkhammare. 

I fig 7 visas sambandet mellan den praktiska för
sättningen Bpl och håldiametern. 

Bp1 = 11.8 d 0.630 
+ 40 

- 25 
:}Förutsägelseintervall 

Korrelationskoefficient R = 0.94 
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(27) 

För att beräkna en preleminär praktisk försättning {S/B=1) 

föreslås därför att formel (26) användes användes för o

vanjordsgruvor och formel (27) för underjordsgruvor. Det 

är sedan enkelt att räkna om resultatet till ett godtyck

ligt S/B-förhållande enligt formel (23). 

Formler för beräkning av praktisk försättning (då för
hållandet mellan försättning och hålavstånd är lika med 

1) har framtagits på basis av använda försättningar och 

hålavstånd i ett 100-tal gruvor med håldiametrar från 

48 mm till 381 mm. 

Olika formler för ovan- och underjordsbrytning måste an

vändas beroende på att vid ovanjordsbrytning så kan samt

liga borrhål borras parallellt medan man under jord ofta 

borrar divergerande hål. Hålen vid ovanjordsbrytning är 

förhållandevis korta cirka 15-20 m och hålavikelsen obe
tydlig specielllt vid håldiametrar större än 100 mm. 

Inspänningen på berget är mindre ovan jord och bergspän

ningarna lägre. 

Följande formler kan användas vid snabba överslagsberäk

ningar. Observera att någon hänsyn till hålavvikelser ej 

behöver göras eftersom denna kompensation finns inbyggd 

i formlerna. 

Ovan jord (d = 89 - 381 mm) 

Bpl = 18.8 d0.689 
+ 52 

- 37 
:} Förutsägelseintervall 

Under jord (d = 48 - 165 mm) 

+ 40 %} 
Förutsägelseintervall 

25 % 
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För omräkning till ett godtyckligt förhållande mellan hålavstånd och försättning användes formeln, 

lsp1 = /y; I 
Sannolikt är försättningar och hålavstånd vid användning av 165-mm hål under jord för små och de borde kunna ökas från 3.8x3.8 m till 4.8x4.8 m om hålen borras paralllelt och med stor rakhet. Om detta icke är möjligt bör man överväga att använda ex vis 200-mm hål i stora malmkroppar av Kirunatyp. 

Detta är en första etapp mot en mer vetenskaplig modell i bergsprängning. I en fortsättning bör sprängämnets och bergets densitet inkluderas samt även bergets textur och struktur. De två förstnämnda parametrarna är enkelt åtkomliga medan de två andra parametrarna kräver ingående studier av bergmassan. 
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