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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 

Rapporten utgör ett delresultat i MinBaS-projektet Bergets egenskaper för 
produktionsoptimering. Syftet med rapporten är att sammanfatta provningsmetoder och 
geologiska metoder som används vid design och simulering av processerna borrning, sprängning, 
krossning och malning samt att ge förslag till forskning utgående från resultat och intryck i hela 
projektet. Arbetet har utförts genom litteraturgenomgång, analys och rapportskrivning. Efter en 
kort inledning redovisas resultatet för varje enhetsoperation i var sitt kapitel följt av diskussion 
och forskningsförslag. I redovisningen ligger tyngdpunkten på beskrivning av provningsmetoder 
och andra metoder att karaktärisera berg snarare än på modeller och formler. 
 

Inom bergborrning har industrins behov av prognosmetoder och tillhörande provningar framför 
allt gällt beräkning av borrningshastighet och slitage. Slitage behandlas inte i rapporten. Kapitlet 
om borrning inleds med en genomgång av modeller och prognosverktyg uppdelade i sju 
principiellt olika grupper. Därefter beskrivs fyra provningsmetoder och modeller som har fått 
stor användning. Protodyakonovs hållfasthetsindex baseras på krossning av 20-40 mm stycken i 
en behållare med fallvikt och därefter mätning av volym av partiklar –0,5 mm. Drilling Rate 
Index, DRI, beräknas genom att kombinera ett krosstest och ett miniatyrborrningstest. 
Simuleringsverktygen CASE (Sandvik) och CARE (Atlas Copco) bygger på inträngningsförsök i 
berg, i första fallet med borrkronor och i andra fallet med en flat, liten cylinder. Prognoser 
beräknas med hjälp av simulering av hela borrsystemet. 
 

Modeller för sprängdesign och tillhörande information om berget sammanfattas genom en 
beskrivning av utvecklingen av formler för laddningsberäkningar. Den börjar med Langefors och 
Kihlströms formel för beräkning av maximal försättning och tillhörande bergfaktor, c. 
Kuznetsovs och SveDeFos ekvationer predikterar medelstyckefall, x50. Kuznetsovs bergfaktor A, 
vilken har fått stor användning i senare modeller, bygger på information om bergets hållfasthet 
och sprickighet, medan SveDeFos medelstyckefallsekvation nyttjar c-faktorn. Kuz-Ram 
fragmenteringsmodell omfattar bland annat beräkning av medelstyckefall och 
styckefallsfördelning. I formeln för medelstyckefall ingår en utveckling av A-faktorn som tar 
hänsyn till vittringsgrad, sprickinformation, densitet och hållfasthet/elasticitet. Beräknat 
medelstyckefall, x50, ingår i uttrycket för prediktering av styckefallsfördelning. De två 
fragmenteringsmodellerna Crush Zone Model (CZM) och Two-Component Model (TCM), vilka 
har utvecklats vid Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre i Australien delar upp 
fördelningsfunktionen för styckefall i två delar. Det förutsätts att finandelen vid sprängning 
produceras i sprängborrhålets omedelbara närhet. CZM och TCM utnyttjar tryckhållfasthet 
respektive resultat från sprängtest för beräkning av finandel, under det att den grova delen i 
princip utnyttjar Kuz-Rammodellen. Den nyligen föreslagna Swebrec-funktionen för beräkning 
av styckefallsfördelning använder tre parametrar som är associerade till bergegenskaper 
nämligen största styckefall, medelstyckefall och en krökningsparameter. Mycket god 
samstämmighet över ett brett styckefallsintervall har erhållits mellan fältförsök och modellförsök 
samt anpassningar med Swebrec-funktionen. 
 

Kapitlet om krossning inleds med en sammanfattning över de tidiga neddelningsteorierna av 
von Rittinger, Kick och Bond. Därefter ges en kort beskrivning av geologiska metoder för 
bedömning av krossnings-, malnings- och separeringsegenskaper samt Elorantas forskning och 
Evertssons krossmodell. Avslutningsvis framställs provningsmetoderna Bond Impact Work  
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Index, ett fallhammartest för enpartikelkrossning (t10-metoden) jämte Evertssons 
provningsmetod för deformationskontrollerad enpartikelkrossning och interpartikulär krossning i 
stålbehållare. 
 

Inom området för malning finns en rad olika provningar där malning i kvarnar utförs i 
bänkskala, i pilotskala med satser och i pilotskala med kontinuerlig tillförsel av rågods. I 
samtliga försök sker registrering av energiåtgång samt uppmätning av kornstorleksfördelning, 
ibland under och alltid före liksom efter malning. Med hjälp av erhållen information görs 
beräkningar för val av såväl typ som storlek på utrustning för malning och klassering samt 
kalkyler av energibehov för malningen. För beräkning av autogenmalning används även ett test 
för enpartikelkrossning. 
 

En sammanställning över de viktigaste typerna av provningsmetoder som redovisas i rapporten 
åskådliggörs i nedanstående tabell. 
 
PROCESS PROVNINGSMETOD ELLER BESKRIVNING SAMBAND SOM METODEN VISAR 

inträngning, miniborrning kraft – inträngning (borrsjunkning) BORRNING 

krosstest energi -fragmentering 

motstånd mot sprängning (bergfaktor, c) sprängstyrka – bergvolym 

berghållfasthet och bergmassans struktur index 

SPRÄNGNING 

sprängtest sprängstyrka  - bergvolym 

krosstest energi eller deformation - fragmentering KROSSNING 

krosstest med fallvikt energi - fragmentering 

malningstest energi – fragmentering MALNING 

krosstest med fallvikt energi - fragmentering 
 

Från tabellen framgår det att provningsmetoder som har fått störst användning är utrustning 
som efterliknar processen, om vilken förutsägelser i full skala ska göras. Olika typer av 
krossningsförsök används för att modellera borrning, krossning och malning, men i begränsad 
omfattning eller i kombination med andra provningar. En annan slutsats är att geologiska 
metoder, till exempel analys och kvantifiering av texturinformation från slipprover, är sparsamt 
förekommande. 
 

Av rapporten och tabellen blir även det uppenbart att en gemensam metod för användning 
inom alla enhetsoperationer inte finns. Form, storlek och riktning på krafterna och spänningarna 
som ansätts i berget vid de fyra processerna är mycket olika och olika bergegenskaper inverkar 
därför på brott och fragmentering. En enskild metod att beskriva berget kan av den orsaken 
troligen inte användas för alla processer. Detta faktum visar också på de teoretiska samt 
praktiska svårigheter som finns för att dra nytta av provningar och driftserfarenheter senare i 
produktionskedjan. 
 

Kunskapsläget beträffande tillgång på modeller och provningar redovisas tydligt i rapporten. 
För närvarande finns inga outnyttjade metoder tillgängliga som lätt kunde införas och användas 
vid produktionsoptimering. Genomgången visar att det finns ett stort behov av modellutveckling 
och enkla provningsmetoder, kanske främst inom området sprängning. Förslag till 
forskningsämnen och forskningsansatser lämnas i rapportens sista kapitel. 
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SUMMARY 
 
 
 
 

The purpose of this report is to make an overview of test methods and geological methods used 
in the design and simulation of rock breaking and comminution processes. The work is a part of 
the MinBaS programme carried out 2003-2005 in Sweden sponsored by the Swedish Geological 
Survey and the Mineral, Rock Aggregate and Natural Stone industries. The methods used are a 
literature survey, analysis and reporting. 
 

The processes drilling, blasting, crushing and milling are treated separately. The main task in 
rock drilling is optimisation of penetration rate. Different types of prediction models and systems 
are briefly presented and then four models and associated test methods are described. The 
prediction models utilise test results from crushing, miniature drilling, indentation of drill bits 
and indentation of a small cylindrical indenter. 
 

The development of blasting design formulas and associated test methods and geological 
methods are then recapitulated starting with the well known formula for calculation of burden by 
Langefors and Kihlström. The Kuznetsov and SveDeFo equations predict mean fragment size. 
Kuznetsovs rock factor is based on information about strength and crack frequency whereas the 
SveDeFo fomula uses the rock strength factor proposed by Langefors and Kihlström. The 
Kuz-Ram model predicts mean fragment size and fragment size distribution. Kuznetsovs rock 
factor is used in a developed form, calculated from weathering, joint information, density and 
rock strength/elasticity. In the CZM and TCM formulas the fragment size distribution function is 
divided into two different parts for fine and course particles, using uniaxial compressive strength 
and information from a laboratory blasting test, respectively for calculation of size distribution of 
fines. The distribution function for the coarse part principally uses the Kuz-Ram model. A late 
fragment size distribution function is the Swebrec-function. This function has three rock related 
parameters. Very good agreement between field and laboratory blasting results and the 
Swebrec-function fitted to these data, has been achieved over a wide size range. 
 

The review of crushing tests starts with a short review of the models by von Rittinger, Kick 
and Bond. Then a reminder of the importance of geological methods is given. After that the 
research of Eloranta and the Evertsson crush model is summarised. Finally Bond Impact Work 
Index and other crushing tests are described. Evertsson uses deformation controlled single 
particle and interparticle crushing for simulations.  
 

In the design and sizing of grinding equipment and circuits a large number of milling tests has 
been proposed using bench, batch pilot and continuous pilot tests. For autogenous grinding a 
single particle drop test is used. 
 

From this study it is concluded that test methods that use scaled down equipment of the 
machines they are going to predict are most commonly used. No single test method is used for 
all rock breaking and comminution processes. Descriptive or quantitative geological methods are 
not in common use. The state of the art in the field of test methods and rock properties used for 
process optimisation is clearly demonstrated in the report. There is a large need to develop 
simple models and test methods, particularly in rock blasting. Proposals for research projects and 
research approaches are given in the last section of the report. 
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1 INLEDNING 
 
 
 
 
1.1 BAKGRUND 
 

Projektet Bergets egenskaper för produktionsoptimering ingår i MinBaS Programområde 1 
Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt. Arbetet i programområdet 
fokuserar på utveckling och introduktion av teknik och metoder som arbetar med total 
optimering av fragmentering och energiutnyttjande. Det gäller hela produktionskedjan från 
borrning och sprängning till krossning samt malning med samtidig fokus på produktkvalitet. 
 

Delrapport III behandlar metoder för design och simulering vid produktionsoptimering och de 
beskrivs med betoning på bergegenskaper. Med metoder avses såväl provningsmetoder som 
geologiska metoder och modeller för prediktering av olika parametrar inom produktionskedjan. 
 
 
 
1.2 MÅL OCH AVGRÄNSNING 
 

Målet med rapporten är att sammanfatta provningsmetoder, geologiska metoder och modeller 
som används vid design och simulering av processerna borrning, sprängning, krossning samt 
malning. Ett viktigt mål är också att ge förslag till forskning med utgångspunkt från resultat och 
intryck i hela projektet. I redovisningen ligger tonvikten på beskrivning av provningsmetoder 
och andra metoder att karaktärisera berg snarare än på modeller och formler. 
 
 
 
1.3 METODIK 
 

Arbetet i projektet baserar sig på litteraturstudier, intervjuer, analys samt muntlig och skriftlig 
avrapportering via styr- och arbetsgruppmöten, seminarier liksom tryckta rapporter. I syfte att få 
en strukturerad uppläggning är delrapport III i huvudsak formad med avseende på efter varandra 
följande enhetsoperationer, det vill säga med början vid borrning och avslutning vid malning.  
 

En arbetsgrupp har bistått delprojektet beträffande inriktning, avgränsningar, analys samt 
rapportens innehåll. I gruppen ingår följande medlemmar: 
• Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri 
• C. Magnus Evertsson, Sandvik Rock Processing 
• Eric Forssberg, Luleå tekniska universitet 
• Henrik Grind, Nordkalk AB 
• Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund 
• Per Murén, NCC Roads AB 
• Olof Sandström, SMA Svenska Mineral AB 
• Sven Wallman, NCC Roads AB 
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2 BORRNING 
 
 
 
 
2.1 ALLMÄNT 
 

Inom områdena för hammarborrning, roterande krossande borrning, fullborrning och fräsande 
brytning (roadheaders) har ett stort antal prognosmodeller med tillhörande provnings- och 
observationsmetoder utvecklats, se även tidigare sammanställningar av Rånman (1981), 
Lindqvist (1983) och Heiniö (1999). Behovet av prognoser har främst gällt borrningshastighet 
eller borrsjunkning och slitage. Här behandlas endast borrningshastighet.  
 

Som exempel på prognosverktyg presenteras fyra olika, ofta använda metoder i avsnitt 2.3. 
Först ges en kort sammanfattning av olika typer av prognosmodeller. 
 
 
 
2.2 PROGNOSMODELLER 
 
2.2.1 FÄLTUPPFÖLJNING – STATISTISK BEARBETNING 
 

I denna typ av modellutveckling har fältuppföljningar av geologi, bergmekaniska egenskaper 
och maskinparametrar samt borrsjunkning gjorts. Med hjälp av korrelationsanalys har samband 
mellan parametrar och borrsjunkning kunnat fastställas med ganska god överensstämmelse. 
Nackdelen med modellerna är att de måste kalibreras på nytt när de ska användas i nya 
geologiska miljöer. De måste också justeras för nya eller utvecklade maskiner och borrverktyg. 
Principen används även i samband med tolkning av maskinparametrar vid så kallad MWD 
(Measurement While Drilling) för tolkning av geologi. På grund av de uppenbara nackdelarna 
har denna typ av prognosmodeller inte kommit till allmän användning. Inom oljeborrning 
används metodiken, troligen i kombination med andra modellverktyg. 
 
2.2.2 INDEX – STANDARDISERADE MEKANISKA EGENSKAPER 
 

Ett index fastställs genom mätning av en eller flera mekaniska egenskaper. De korreleras sedan 
med historiska borrningsdata, främst borrsjunkning eller specifik energi (energi per borrad 
bergvolym). Användningen av index bygger med andra ord på att det finns en tillräckligt stor 
bank med erfarenheter av indexbestämningar och mätningar av borrningshastighet.  
 

En speciell typ av index är standardiserade mekaniska egenskaper. De vanligast 
förekommande är: 
• enaxlig tryckhållfasthet 
• draghållfasthet (brasilianska testet) 
• punktlasttest 
 

Fördelen med att använda standardiserade mekaniska provningar är att de är allmänt 
vedertagna och vanligt förekommande. En nackdel är att korrelationen mellan dessa mekaniska 
egenskaper och borrning inte är så stark. Draghållfasthet och punktlasthållfasthet är i hög grad  
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beroende av sprickor och strukturer i provet. I det inspända förhållande som råder i botten på ett 
borrhål har dessa egenskaper mindre inverkan på borrningshastigheten. 
 
2.2.3 INDEX – KROSSNING MED FALLVIKT OCH SIKTNING 
 

Provningen utförs genom krossning och provuttagning inom ett bestämt fraktionsområde. 
Därefter krossas provet i en behållare med en fallande vikt från en viss höjd. Krossat material 
siktas och mängden material som går igenom en viss maskvidd på sikten ligger till grund för 
beräkning av index. Två av dessa provningar redovisas i avsnitt 2.3. 
 
2.2.4 INDEX – ÖVRIGA METODER 
 

Utöver ovan angivna test har en rad olika provningsmetoder föreslagits, ofta med mindre 
lyckade resultat. Exempel på sådana metoder är sågning, miniatyrdiskar, miniatyrborrning, 
Schmidthårdhet och Shorehårdhet. 
 
2.2.5 INTRÄNGNINGSTEST 
 

Eftersom borrning innebär att ett verktyg tvingas att tränga in i berget, till exempel 
hårdmetallstift vid hammarborrning och stiftbesatta rullar vid roterande krossande borrning, har 
flera provningsmetoder som efterliknar denna mekanism föreslagits. Två av metoderna redovisas 
i nästa avsnitt. 
 
2.2.6 ANALYTISKA MODELLER 
 

Ett antal modeller har föreslagits där mekaniska spänningar och kriterier för brott i berg har 
antagits, exempelvis överskridande av skjuvhållfasthet eller tryckhållfasthet. Genom att utnyttja 
kända förutsättningar avseende pålagda krafter, slagfrekvens, rotationshastighet et cetera har 
formler för borrningshastighet formulerats. Dessa modeller har inte fått genomslag, troligtvis 
främst beroende på att spännings- och brottantaganden har förenklats i allt för hög grad. Inom 
vissa applikationsområden kan dock dessa modeller ha fått tillämpning. 
 
2.2.7 NUMERISKA MODELLER 
 

Numeriska beräkningsprogram som beskriver mekaniken i borrutrustning har utvecklats, i 
första hand av tillverkare för borrmaskiner och borrstål och med avsikt att användas vid 
utveckling av egna maskiner jämte utrustningar. I datorprogrammen behövs submodeller som 
beskiver reaktionen mellan borrkrona och berg. Sambanden bestäms normalt genom enkla 
antaganden, vilka har erhållits genom inträngningsförsök. Programmen CARE och CASE som 
beskrivs i nästkommande avsnitt är exempel på användning av sådana modeller. 
 

Numeriska modeller för att beskriva inträngning och brottutveckling i berget vid borrning har 
förslagits. Dessa modeller har dock inte kommit till användning för prognoser av 
borrningshastighet. Kou et al. (2004) använder en materialmodell som förutsätter heterogena 
egenskaper hos berget, se även Tang et al. (2001), Kou et al. (2001) samt Liu et al. (2004). 
Ingående parametrar fastställs genom bestämning av enaxlig tryckhållfasthet och elastiska 
egenskaper samt genom kvantifiering av mineralogi och textur i slipprov med mikroskop. 
Utveckling av ovan nämnda modeller pågår. 
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2.3 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER OCH MODELLER 
 
2.3.1 PROTODYAKONOVS HÅLLFASTHETSINDEX, f 
 
Provningsmetod: Krosstest med fallvikt och volymmätning 
 

Redan år 1926 föreslog M. M. Protodyakonov senior ett index som har fått stor användning för 
både borrning och sprängning i Ryssland liksom i andra länder från forna Sovjetunionen 
(Protodyakonov junior, 1963). Testet mäter motstånd mot krossning. Ett bergprov krossas och 
bitar av storleken 20-40 mm till en volym av totalt 10-20 cm3, samlas och placeras i en 
cylindrisk behållare (tubular drop tester). Provet krossas med en 2,4 kg tung fallvikt som får falla 
från 0,6 m höjd. Antalet fall, n, varieras mellan 5 och 15 beroende på variationen i försöken. 
Totalt utförs fem försök per bergprov. Alla krossade prov siktas på en sikt med 0,5 mm 
maskvidd. Volymen fint material som passerar sikten mäts i en speciellt utformad cylindrisk 
volymeter med diametern 23 mm. Höjden, l, på volymetern bestäms och 
hållfasthetskoefficienten, f, blir 
 

20nf
l

∼  (2.1) 

 
Detta hållfasthetsindex är direkt proportionell mot det specifika arbete, A, som avges under 

krossningen. Följande empiriska samband har erhållits 
 

0,53A f∼  (2.2) 
 

I tabell 2.1, efter Heiniö (1999), redovisas klassificering av berg och jord enligt 
Protodyakonov. Observera att Protodyakonovs index felaktigt har fått benämningen hårdhet. I 
Protodyakonovs (1963) artikel används benämningen hållfasthetskoefficient (strength 
coefficient). 
 

Testet har fått kritik bland annat därför att ingående volym inte är bestämd och att 
packningsgraden vid mätning av volym inte är definierad. Resultatet är därför starkt beroende av 
hur provningen utförs. Till fördelarna kan det nämnas att utrustningen är mycket enkel och testet 
kan utföras direkt på arbetsplatsen. I vilken grad det används idag är oklart. 
 
2.3.2 DRILLING RATE INDEX, DRI 
 
Provningsmetoder: Krosstest med fallvikt, siktning, viktbestämning, S20 
 Miniatyrborrtest, Sievers J-värde, SJ 
 

Drilling Rate Index, DRI, har utvecklats och använts under lång tid i Norge, men det har även 
fått viss internationell spridning. DRI utvecklades vid Institutionen för Geologi, dåvarande 
Norges Tekniska Högskola, 1958-61. Systematiska uppföljningar har gjorts sedan år 1972 
(Bruland, 1998a). DRI bestäms utifrån två provningar, dels ett test som mäter motstånd mot 
krossning, dels ett miniatyrborrtest. 
 

För att få tillförlitliga resultat tas ett totalt prov om 15-20 kg och stenar om minst 0,5 kg. 
Krosstestet visas i figur 2.1, efter Bruland (1998a). Sprödhetstalet, S20, motsvarar viktprocent 
material som passerar sikten med 11,2 mm maskvidd. Tre till fem test per bergart utförs och ett 
medelvärde beräknas. 
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Sivers J-värde ger ett mått på hårdhet eller motstånd mot inträngning. Testets genomförande 
visas i figur 2.2, efter Bruland (1998a). Sievers J-värde, SJ, är håldjupet som erhålls efter 
200 varvs rotation av miniborren mätt i 1/10 mm. SJ är medelvärdet av 4-8 borrande hål. 
 

DRI bestäms genom att kombinera S20 och SJ från diagrammet i figur 2.3, efter 
Bruland (1998a). 
 
Tabell 2.1 Protodyakonovs klassificering av berg och jord, efter Heiniö (1999) 
 

CATEGORY HARDNESS LEVEL DESCRIPTION OF ROCK ROCK HARDNESS, f 

I highest The hardest, toughest and most dense 
quartzites and basalts. 

20 

II very hard Very hard granitic rocks, quartz porphyry, 
siliceous schist, weaker quartzites. Hardest 
sandstone and limestone. 

15 

III hard Granite (dense) granitic rocks. Very hard 
sandstones and limestones. Quarts veins. 
Hard conglomerate. Very hard iron ore. 

10 

IIIa hard Limestones (hard). Weaker granites. Hard 
sandstones, marble, dolomites and pyrites. 

8 

IV rather hard Ordinary sandstones. Iron ore. 6 

IVa rather hard Sandy schists. Schistose sandstones. 5 

V moderate Hard shale. Non-hard sandstones and 
limestones. Soft conglomerates. 

4 

Va moderate Various schists (non-hard). Dense marl. 3 

VI rather soft Soft schists. Very soft limestones, chalk, 
rock-salt, gypsum. Frozen soil, antracite. 
Ordinary marl. Weathered sandstones, 
cemented shingle and gravel, rocky soil. 

2 

VIa rather soft Detritus soil. Weathered schists, compressed 
shingle and detritus, hard bituminous coal, 
hardened clay. 

1,5 

VII soft Clay (dense). Soft bituminous coal, hard 
alluvium, clayey soil. 

1,0 

VIIa soft Soft sandy clay, loess, gravel. 0,8 

VIII earthy Vegetable earth, peat, soft loam, damp sand. 0,6 

IX dry substances Sand, talus, soft gravel, piled up earth, 
substances extracted coal. 

0,5 

X flowing Shifting sands, swampy soil, rare-fractioned 
loess and other rare-fractioned soils. 

0,3 
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Figur 2.1 Krosstest för bestämning av sprödhetstal, S20, (Bruland, 1998a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 Inträngningstest för bestämning av Sievers J-värde, SJ, (Bruland, 1998a) 
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Figur 2.3 Diagram för bestämning av Drilling Rate Index, DRI (Bruland, 1998a) 
 

DRI och Bit Wear Index, BWI, vilket är ett motsvarande slitageindex, har bestämts i ett stort 
antal fall. Bruland (1998b och 1998c) redovisar en databas över 2011 provningar av DRI och 
sammanställd statistik samt fördelningar för 57 olika bergarter. 
 
2.3.3 COMPUTER AIDED SIMULATION OF EFFICIENCY (CASE), SANDVIK 
 
Provningsmetod: Inträngning av borrkrona i bergyta 
 

CASE (Computer Aided Simulation of Efficiency) är en programvara som har utvecklats av 
tidigare Sandvik Rock Tools, nuvarande Sandvik Mining and Construction Tools, i syfte att 
kunna bistå kunder vid val av bästa kombination av borrmaskin, borrstål och borrkrona med 
hänsyn till aktuellt berg. Programmet bygger på beräkning av utbredning av stötvågor och 
reflekterade vågor från borrmaskinens hammare till berget (Lundberg, 1993). Genom att känna 
till hammarens arbetssätt och geometri (och elastiska egenskaper) för hammare, nackadapter, 
borrstål, sparvhylsor samt borrkorna kan kraften som når berget beräknas. Överföring av kraft till 
berget beror på bergets inträngningsmotstånd, Rock Penetration Resistance (RPR). Detta 
motstånd är unikt för varje kombination av borrkrona och berg. RPR är lutningen på kurvan som 
beskriver sambandet mellan kraft och inträngning, se figur 2.4, efter Sandvik Mining and 
Construction Tools. 
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Figur 2.4 Kraft - inträngningskurvor och bestämning av RPR (Sandvik Mining and 

Construction Tools) 
 

Beräknad effektivitet (andel energi som utnyttjas för borrning) för studerade kombinationer 
plottas mot RPR, se figur 2.5, efter Sandvik Mining and Construction Tools, som visar ett 
exempel på ett sådant diagram. Alla system har ett maximum eller ett område för RPR inom 
vilket effektiviteten är högst. Uppgiften blir att välja krona, borrstålskombination och borrmaskin 
som ger högsta möjliga verkningsgrad i det aktuella berget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.5 Diagram som visar samband mellan verkningsgrad och motstånd mot inträngning 

för två borrstålskombinationer (Sandvik Mining and Construction Tools) 
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Företaget har utfört inträngningsförsök i fyra olika referensbergarter nämligen kvartsit, granit, 
gabbro och kalksten, med varierande typer av borrkronor samt bestämt RPR för varje 
kombination av krona och bergart. Med hjälp av databasen kan bästa kombination av utrustning 
väljas för kundens berg. Dessutom kan nya inträngningsförsök genomföras. Borrning med högsta 
möjliga verkningsgrad innebär optimal borrsjunkning och lågt slitage på borrstål. 
 
2.3.4 COMPUTER ANALYZED ROCK EXCAVATION (CARE), ATLAS COPCO 
 
Provningsmetod: Inträngningstest (stamp test) med små cylindriska stift 
 

CARE (Computer Analyzed Rock Excavation) som har utvecklats och används av Atlas Copco 
är ett beräkningsprogram liknande CASE. Med programvaran är det möjligt att beräkna 
borrsjukning, ge förslag till slipintervall, bedöma livslängder på nackadaptrar, borrstål och 
borrkronor samt beräkna borrningsekonomi (Nord, 2003). 
 

Information om berget erhålls genom ett inträngningstest med ett cylindriskt platt stift som har 
diametern 2-5 mm. Kraft - inträngningsdiagram registreras under inträngningen och därefter 
mäts uppkommen kratervolym. Med hjälp av uppgifterna beräknas ett dimensionslöst 
sprödhetsmått, vilket sedan utnyttjas i datorberäkningarna (Wijk, 1989). 
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3 SPRÄNGNING 
 
 
 
 
3.1 ALLMÄNT 
 

Det finns en mängd fragmenteringsmodeller med avseende på sprängning beskrivna i 
litteraturen. Många av dem beräknar medelstyckefall, x50, och dess beroende av olika styrande 
sprängningsparametrar. En del modeller fastställer även kornstorleksfördelning, P(x), inte sällan 
med hjälp av en statistisk fördelningsfunktion i Rosin-Rammlerform. Det är emellertid sällsynt, 
kanske inte ens förekommande, att kornform eller kornens uppsprickning sett ur ett 
mikroperspektiv predikteras (Ouchterlony, 2003). 
 

En generell uppbyggnad av ekvationer för beräkning av medelstyckefall kan enligt samma 
referens skrivas 
 
x50 = konstant⋅(bergfaktor)⋅(geometrifaktor)⋅(sprängämnesfaktor) (3.1) 
 

Den generella ekvationen omfattar tre huvudparametrar nämligen en bergfaktor, en 
geometrifaktor och en sprängämnesfaktor. Bergfaktorn inkluderar exempelvis bergets 
strukturella egenskaper eller motstånd mot fragmentering. Försättning och hålavstånd är 
representativa parametrar för geometrifaktorn och sprängämnesfaktorn kan uttryckas i form av 
bland annat specifik laddning, sprängämnets viktstyrka eller detonationshastighet (VOD). 
 

I kommande avsnitt framställs ett urval av fragmenteringsmodeller. Några spelar en central roll 
för utvecklingen inom sprängning och används frekvent, medan andra har en mer underordnad 
betydelse. Modellerna presenteras med tyngdpunkt på beskrivning av ingående bergegenskaper. 
 
 
 
3.2 BESKRIVNING AV MODELLER MED AVSEENDE PÅ BERGEGENSKAPER 
 
3.2.1 LANGEFORS OCH KIHLSTRÖMS BERGKONSTANT, c 
 

Ulf Langefors och Björn Kihlströms forskning lade grunden till att överföra praktisk 
bergssprängning till en teknisk beräkningsbar vetenskap. Laddningsberäkningarna är empiriska, 
men de bygger på tusentals sprängningar (Olofsson 1999). I exempelvis formeln för beräkning 
av maximal försättning, Bmax, använder Langefors och Kihlström (1963) en bergkonstant, c, och 
sambandet skrivs i enlighet med Olofsson (1999) 
 

max 33 /
d p sB

c f S B
⋅

=
⋅ ⋅

 (3.2) 

 
där 
Bmax = maximal försättning (m) 
d = borrhålsdiameter i botten av hålet (mm) 
p = sprängämnets packningsgrad (kg/l) 
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s = sprängämnets viktstyrka Dynamex = 1,0 
   Emulite 150 = 0,95 
c = bergkonstant (kg/m3) 
c = c + 0,005 för Bmax mellan 1,4 och 15,0 m (kg/m3) 
f = inspänningsgraden lodräta hål = 1,0 
   hål med lutning 1:3 = 0,95 
S/B = förhållandet mellan hålavstånd och försättning 
 

Bergkonstanten formulerar ett slags hållfasthetsegenskap för bergmassan och den definieras av 
Larsson (1974) som den sprängämnesmängd som åtgår för att nätt och jämnt bryta loss en 
kubikmeter homogent berg. Den egentliga bergkonstanten betecknas av Langefors och 
Kihlström (1963) som c0 och den representerar faktorn för bergets inverkan. Vid 
sprängningsförsök utan hänsyn till sprickor bestämdes konstanten c0 till 
c0 = 0,17 kg/m3 vid sprängning i spröda, kristallina graniter 
c0 = 0,28-0,35 kg/m3 för i princip alla andra undersökta berg 
 

Faktorn c indikerar värdet som inkluderar en teknisk marginal för tillfredsställande sönderfall, 
till exempel c = 1,2⋅c0. Normalt används c = 0,4, men enligt Larsson (1974) kan den variera 
mellan 0,3 och 0,5. Bergkonstanten uttrycks i enheten kg/m3. Ett lägre värde på c i ekvation 3.2 
ger en större maximal försättning än ett högre med i övrigt lika förutsättningar. 
 

Eftersom bergkonstanten inte tar hänsyn till bergets sprickighet, ansåg Larsson (1974) att det 
för hans utredning var nödvändigt att införa en faktor som anger graden av sprickighet, en så 
kallad sprängbarhetskonstant. Följande värden på sprängbarhetskonstanten för praktiskt bruk 
redovisas 
0,60 = mycket sprickigt berg 
0,55 = sprickigt berg 
0,50 = finsprickigt berg 
0,45 = tämligen homogent berg 
0,40 = homogent berg 
Larsson uppger att 0,50 torde utgöra ett normalvärde och att ju högre värde konstanten tilldelas, 
desto grövre blir styckefallet. 
 
3.2.2 KUZNETSOVS EKVATION FÖR MEDELSTYCKEFALL 
 

Kuznetsov (1973) presenterade en ekvation för beräkning av medelstyckefall, x50. Med 
formelns hjälp ges möjligheten att bestämma en punkt på kornstorleksfördelningskurvan, det så 
kallade medianvärdet eller maskvidden (i centimeter) vid vilken 50 % av materialet passerar. 
Ekvationen ger emellertid ingen information om vare sig mängden finare eller mängden grövre 
material i samplet, med andra ord kornfördelningen och fördelningskurvans lutning. Kuznetsovs 
formel följer den generella uppbyggnaden av ekvationer för beräkning av medelstyckefall och 
skrivs 
 

4
15

0 6
50

Vx A
Q

 
= ⋅ ⋅ 

 
Q  (3.3) 
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där 
x50 = medelstyckefall (cm) 
A = bergfaktor   7 = medelhårt berg (f = 8-10) 
   10 = hårt, mycket sprickigt berg (f = 10-14) 
   13 = mycket hårt, mindre sprickigt berg (f = 12-16) 
V0 = utsprängd bergvolym per borrhål (m3) 
  (försättning⋅hålavstånd⋅pallhöjd) 
Q = laddningsvikt per hål (kg) 
 

Uttrycket A representerar bergfaktorn i den generella ekvationen och den uttrycks utan enhet. 
Bergklassificeringen med graderingen 7-13 bygger på en parameter som Kuznetsov benämner 
hardness (hårdhet), f. Det framgår emellertid inte om storheten är densamma som 
Protodyakonovs (1963) hållfasthetskoefficient, vilken också betecknas f och som ibland felaktigt 
benämns hårdhet. I underavsnitt 2.3.1 behandlas Protodyakonovs hållfasthetskoefficient 
närmare. 
 

Många vetenskapsmän har i sin forskning om fragmentering utgått ifrån Kuznetsovs ekvation 
för medelstyckefall. Ekvationen har därmed kommit att få stor betydelse för utvecklingen av 
fragmenteringsmodeller. 
 
3.2.3 SVEDEFO:S FRAGMENTERINGSEKVATIONER 
 

SveDeFo:s ekvationer för fragmentering utgörs av en formel för medelstyckefall och en för 
kornstorleksfördelning i Rosin-Rammlerform. I den förstnämnda, se ekvation 3.4, efter 
Ouchterlony (2003), används en bergkonstant, crock, i beräkningsgången. 
 

0,29 1,35
2

50
1,250,143

/
tot rock

Dx

Lx f B
H S B s q

     = ⋅ ⋅ ⋅    
      

c  (3.4) 

 
där 
Ltot = total laddningshöjd (m) 
H = håldjup (m) 

f = 
2,5

,67 1 totL
H

+ ⋅ −
 

1 4   


B = försättning (m) 
S = hålavstånd (m) 
crock = bergkonstant (kg/m3) 
sDx = sprängämnets viktstyrka relativt dynamit (%) 
q = specifik laddning (kg/m3) 
 
crock, definieras av Ouchterlony (2003) som mängden dynamitsprängämne som krävs för att 

bryta loss en kubikmeterstor bit av homogent berg. Det praktiska värdet på bergkonstanten ligger 
enligt ovan nämnda referens mellan 0,4 och 0,6 kg/m3. 
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3.2.4 KOU-RUSTANS FRAGMENTERINGSEKVATION 
 

En annan ekvation för fragmentering presenterades av Kou och Rustan (1993). Den bygger på 
omfattande sprängtester i modellskala samt litteraturstudier och ekvationen har implementerats i 
datorprogrammet SAROBLAST. Formeln uttrycker medelstyckefall i analogi med den generella 
ekvationen (ekvation 3.1). Formelns bergfaktor beror av en term som benämns impedans. Den 
beräknas ur spänningsvågens (från sprängämnets detonation) utbredningshastighet, cp, (m/s) och 
bergets densitet, ρr, (kg/m3). Impedansen uttrycks som produkten av utbredningshastighet och 
densitet, cp⋅ρr, varför enheten är kg/m2s. 
 
3.2.5 KUZ-RAM FRAGMENTERINGSMODELL 
 

Den så kallade Kuz-Rammodellen har utvecklats av Cunningham (1983 och 1987). 
Grundekvationerna för pallsprängning omfattar kumulativ styckefallsfördelning, P(x), skriven i 
Rosin-Rammlerform, medelstyckefall, x50, i enlighet med den generella ekvationen 
(ekvation 3.1) inklusive beräkning av bergfaktor, A, samt likformighetsexponent, n. 
Ekvationerna 3.5-3.8 återger Kuz-Rammodellen efter Ouchterlony (2003 och 2005). 
 
STYCKEFALLSFÖRDELNING, P(x): 

50
ln 2

( ) 1

n
x

xP x e
 

− ⋅ 
 = −  (3.5) 

 
MEDELSTYCKEFALL, x50: 

19
301

650 0,8
115 1

e
ANFO

x A Q
s q

 
= ⋅ ⋅ 

 
 (3.6) 

 
där 
x50 = medianvärdet eller maskvidden vid vilken 50 % av materialet passerar i cm 
Q = laddningsvikt per hål (kg) 
q = specifik laddning (kg/m3) 
sANFO = sprängämnets viktstyrka relativt ANFO (%) 
A = bergfaktor 
 
BERGFAKTOR, A: 

0,06 ( )A RMD JF RDI= ⋅ + + + HF  (3.7) 
 
där 
RMD = Rock Mass Description = 10 (om starkt vittrat) 
   JF (om vertikala slag) 
   50 (om massivt) 
JF = Joint Factor = JPS + JPA = sprickavståndsterm + vinkelterm 
JPS = 10 (om medelavstånd SJ < 0,1 m) 
  20 (om SJ inom 0,1 - skutstorlek) 
  50 (om SJ > skut 
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JPA = 20 (om stupning ut från pall) 
  30 (om strykning ⊥ front) 
  40 (om stupning in i pall) 
RDI = densitetsterm = 0,025 ρ⋅ (kg/m3)-50 
HF = hårdhetsterm = E/3 (om E < 50) 
   σc/5 (om E > 50) 
  beror av tryckhållfastheten, σc, (MPa) eller E-modulen, E, (GPa) 
 
LIKFORMIGHETSEXPONENT, n: 
n = (2,2-0,014⋅B/Øh)⋅√(1-SD/B)⋅[0,5⋅(1+S/B)]⋅[|Lb-Lc|/Ltot+0,1]0,1⋅(Ltot/H) (3.8) 
 
där 
B = försättning (m) 
S = hålavstånd (m) 
Øh = borrhålsdiameter (m) 
Lb = bottenladdningens längd (m) 
Lc = pipladdningens längd (m) 
Ltot = total laddmängd (m) 
H = pallhöjd eller håldjup (m) 
SD = standardavvikelse för borrhålsavvikelserna (m) 
 

Bergfaktorn, A, bestäms bland annat av bergets struktur, det vill säga sprickavstånd och 
sprickorientering. För att fastställa strukturen krävs ofta relativt omfattande geologiska 
undersökningar. Andra parametrar som inverkar är elasticitetsmodulen, E, för mjukt berg och 
tryckhållfastheten, σc, för hårt. Vid beräkning ligger A-faktorn inom intervallet 0,8-21 
(Ouchterlony 2005), vilket vid jämförelse med intervallet 7-13 för A-faktorn i ekvation 3.3 ger 
betydligt större variation beroende av villkoren. 
 

I syfte att förenkla arbetet med datainsamling för beräkning av bergfaktorn, A, har det gjorts 
försök att utnyttja loggningsdata från MWD (Measurement While Drilling) genom ett så kallat 
Drillning Index (borrindex), DI, korrelerat mot A-faktorn (Raina et al., 2003 efter 
Ouhterlony, 2003). Sambandet åskådliggörs i ekvation 3.9, dock visar sig 
korrelationskoefficienten vara relativt låg. 
 

0,48526,6942( )A DI=  (3.9) 
 
där 

2p
h

r

V
DI Q

E N
 

=  ⋅ 
⋅  (3.10) 

 
och 
Vp = borrningshastighet (m/h) 
E = matningskraft (klbf) 
Nr = varvtal (varv/min) 
Qh = borrhålsdiameter (inch) 
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3.2.6 CRUSH ZONE MODEL (CZM) OCH TWO-COMPONENT MODEL (TCM) 
 

De två fragmenteringsmodellerna Crush Zone Model (CZM) och Two-Component Model 
(TCM) är utvecklade vid Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC). I Hall och 
Brunton (2001) jämförs modellerna, vilka båda bygger på att andelen fint och grovt styckefall i 
fördelningskurvan beräknas var för sig. De liknar Kuz-Rammodellen beträffande bestämning av 
grovt material, även om vissa förändringar, bland andra för bergfaktorn, A, är gjorda. I CZM 
beräknas finandelen med bergets tryckhållfasthet, σc, som en ingående faktor. 
Fördelningsfunktionen för finandel i TCM är fastställd med hjälp av sprängtester och vid 
beräkning används draghållfasthet, TS, som hållfasthetsparameter (Djordjevic, 1999). 
 

Största skillnaderna mellan Kuz-Rammodellen och de två JKMRC-modellerna med hänsyn till 
bergfaktorn, A, ligger i beräkningsdata för sprickfaktorn (Joint Factor), JF, och för beskrivning 
av bergmassa (Rock Mass Description), RMD, (Hall och Brunton, 2001). Olikheten beträffande 
beskrivning av bergmassa gäller emellertid endast CZM. I CZM har sprickfaktorn en annan 
definition än i de två andra fragmenteringsmodellerna och i TCM bestäms termen för 
sprickavstånd, JPS, på annat sätt än i Kuz-Rammodellen. CZM innehåller även en mindre 
skiljaktighet med avseende på densitetstermen, RDI. Här beaktas bergdensitet lägre än 
2 000 kg/m3 i syfte att eliminera ett negativt värde på beräknad parameter. 
 

Ouchterlony (2003) analyserar JKMRC-modellerna och drar bland annat slutsatsen att idén 
med en krossad zon närmast borrhålet som genererar största andelen fint material inte är 
trovärdig. 
 
3.2.7 NATURAL BREAKAGE CHARACTERISTICS (NBC) 
 

Steiner (1991 och 1998) refererad av Ouchterlony (2003) introducerade begreppet Natural 
Breakage Characteristics (NBC), vilket i princip medför att varje geologiskt material har unika 
fragmenteringsegenskaper och att det krävs en specifik mängd energi för att uppnå en specifik 
yta som är olika för olika material. Detta ger sig till känna genom att fragmentering medelst 
krossning och malning i olika steg förflyttar kornstorleksfördelningskurvan parallellt i ett log-log 
diagram. Forskning i Less Fines-projektet (Ouchterlony, 2003) har visat att även fältsprängning 
och laboratoriesprängning följer samma lag inom vissa kornstorleksområden. Konceptet innebär 
exempelvis att kornstorleksfördelningen i full skala kan predikteras från försök i 
laboratorieskala, särskilt i det fina området. 
 
3.2.8 SWEBREC-FUNKTIONEN 
 

Ouchterlony (2005) har föreslagit en ny funktion, den så kallade Swebrec-funktionen, för att 
beskriva kornstorleksfördelning. 
 
P(x) = 1/{1+[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]b} med 0 < x < xmax (3.11) 
 
där 
x = maskvidd (mm) 
xmax = största stenstorlek (mm) 
x50 = medelstyckefall (mm) 
b = krökningsparameter  
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P(x), den kumulativa fördelningsfunktionen, beskriver mängden material som passerar ett 
kvadratiskt siktgaller med maskvidden x. Vid beräkning kan P(x) anta alla värden mellan noll (0) 
och ett (1). Värdet på logaritmtermen blir noll när x = xmax och ett när x = x50, vilket uppfyller de 
nödvändiga villkoren att P(xmax) = 1 samt P(x50) = 0,5. xmax begränsar styckefallets storlek och 
för små x-värden dominerar termen med logaritmen. 
 

En sammanfattning av Swebrec-funktionen (Ouchterlony, 2005) ger vid handen att ekvationen 
återger kornfördelningen inom området 1-500 mm mycket väl. Särskilt finandelen och största 
styckestorlek återges betydligt bättre än tidigare och funktionen beskriver även krossat berg på 
ett utmärkt sätt. 
 

Vidare visar siktdata att de i funktionen ingående tre parametrarna största stenstorlek, 
medelstyckefall och krökningsparametern inte är oberoende av varandra och ett empiriskt 
samband har fastställts. Sambandet kan utnyttjas för att prediktera hur mycket medelstyckefallet 
bör förändras för att ge önskad förändring av en given fraktion och vice versa. Motsvarande 
förutsägelser för skutandelen är i princip möjliga, men förmodligen mycket osäkrare. 
 

Swebrec-funktionen kan även användas till att uppskatta hela styckefallsfördelningen i en 
sprängsalva utifrån ett siktprov. Om finandelen är känd kan grovandelen prognostiseras eller 
tvärtom. 
 

Med det nya verktyget som Swebrec-funktionen innebär ges möjligheter att förbättra den 
etablerade Kuz-Rammodellen. En bättre fördelningsfunktion kan tillföras och prognosekvationen 
för fördelningens lutning kan ersättas med sambandet mellan största stenstorlek, medelstyckefall 
och krökningsparametern. För att funktionen ska bli allmängiltig saknas emellertid verifiering av 
ekvationerna för medelstyckefall, x50, och bergfaktorn, A. 
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4 KROSSNING 
 
 
 
 
4.1 TEORIER OCH MODELLER FÖR KROSSNING OCH NEDDELNING 
 
4.1.1 TIDIGA TEORIER FÖR NEDDELNING AV BERG 
 

Det finns tre klassiska, välkända och frekvent använda teorier för neddelning av berg. 
Teorierna syftar till att prognostisera energikonsumtionen vid storleksreduktion eller produktens 
kornstorlek efter storleksreduktion (Evertsson, 2000a). En kort introduktion till teorierna ges 
nedan (von Rittinger, 1867, Kick, 1883 och Bond, 1952 efter Eloranta, 1995). 
 
1st Theory of Comminution 

Så tidigt som år 1867 föreslog P. R. von Rittinger den första teorin. Han fastställde att den 
totala yta som produceras vid neddelning är direkt proportionell mot tillfört arbete (energi) i 
enlighet med 
 

80 80

1 1W C
P F


= ⋅ −

 


  (4.1) 

 
där 
W = tillförd energi (kWh/t) 
C = materialkonstant  
P80 = 80 % passerande storlek för produkten (µm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (µm) 
 
2nd Theory of Comminution 

Den andra neddelningsteorin presenterades av F. Kick år 1883. Tesen fastställde att erforderlig 
energi är proportionell mot reduktionen i volym av sönderdelade partiklar och skrivs 
 

80

80

ln PW C
F

 
= − ⋅ 

 
  (4.2) 

 
där 
W = tillförd energi (kWh/t) 
C = materialkonstant  
P80 = 80 % passerande storlek för produkten (µm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (µm) 
 
3rd Theory of Comminution 

Tredje teorin framställdes av F. C. Bond år 1952. Den är i högre grad anpassad för krossning 
och ger bättre korrelation mellan energi och storleksreduktion än de två föregångarna. 
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Bond förband sin teori med en rad härledda parametrar för verkningsgrad, så kallade Bond 
Work Index. Eftersom stora mängder testdata baserar sig på Bonds tredje teori för neddelning 
(ekvation 4.3), kom den i princip att ersätta von Rittingers och Kicks tidigare teorier. 
 

80 80

1 111 iW W
P F

 
= ⋅ ⋅ −

 
  (4.3) 

 
där 
W = tillförd energi (kWh/t) 
Wi = Bond Work Index (kWh/t) 
P80 = 80 % passerande storlek för produkten (µm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (µm) 
 

Figur 4.1, efter Eloranta (1995), visar hur en kurva för variationen av specifik energi vid en 
konstant reduktionsgrad harmonierar med de tre teorierna. Kurvan förefaller överensstämma bäst 
med Kicks ekvation i det grövre området för krossning, med von Rittingers inom finandelen för 
malning och med Bonds ekvation i området mitt emellan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Specifik neddelningsenergi, N, som funktion av kornstorlek, x0, vid konstant 

reduktionsgrad (Eloranta, 1995) 
 
4.1.2 GEOLOGISKA METODER 
 

Inom gruv- och mineralindustri har kvalitativ och kvantitativ karaktärisering av mineralogi och 
textur länge spelat en stor roll. Viktiga frågor att undersöka är bland andra 
mineralsammansättning, spårämnen, kornstorlek, kornformer och korngränser. Genom analysen 
kan slutsatser om behov av nedmalning för separation av olika mineral, utbyten, föroreningsgrad, 
energibehov vid malning et cetera dras. Från informationen utarbetas preliminära förslag till 
processer och flödesscheman för krossning, malning, separering och efterbehandling. Inom 
denna sektor har under senare år forskning utförts i syfte att automatisera och förebättra analysen 
genom användning av bildanalys och svepelektronmikroskopiteknik (SEM), se till exempel 
Moen et al. (2004). 
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Under den senaste femårsperioden har i Sverige viktig forskning för bergmaterial- och 
stenindustrin utförts, främst av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och Sveriges 
geologiska undersökning, SGU. Arbetet har genomförts med hjälp av optiska mikroskop och 
SEM i kombination med bildanalys och detektering av sprickor med fluorescerande penetranter. 
Kvantitativa data från mineralogi och textur har jämförts med berghållfasthet mätt med 
provningsmetoder som används för kvalitetsbestämning inom bergmaterialindustrin, exempelvis 
provning av Los Angeles-tal och kulkvarnsvärde (studded tyre test), se Lindqvist och 
Åkesson (2001), Lindqvist et al. (2003), Åkesson et al. (2001), Åkesson et al. (2003), 
Åkesson et al. (2004) samt Schouenborg och Åkesson (2004). 
 

I samband med framställningen av bergkvalitetskartan (Persson och Schouenborg, 1996) har 
omfattande provningar och analyser genomförts (Persson, 2002 och Göransson et al., 2004). 
Även intressant internationell forskning har utförts, se till exempel Prikryl (2001) Prikyl et al. 
(2003) samt Zarif och Tugrul (2003). 
 
4.1.3 ELORANTAS FORSKNING 
 

J. Eloranta presenterade år 1995 en doktorsavhandling. Hans avsikter med forskningen var 
främst att undersöka hur olika parametrar såsom slag, spalt och varvtal inverkar på kornformen 
(kubicitet och flisighet) under tillverkning av bergmaterial samt att sätta upp rimliga riktlinjer för 
produktion av kubiska produkter. 72 krosstester genomfördes i full skala och eftersom bergets 
fragmenteringsbeteende betraktades som förhållandevis konstant, togs inga hänsyn till 
bergkaraktärisering eller påverkan från sprängning. Resultatet pekade på att det ingående 
materialets kornstorleksfördelning är den mest avgörande faktorn för slutproduktens kvalitet. 
Tabell 4.1, fritt efter Eloranta (1995), visar en sammanställning över riktlinjer för att producera 
kubiska bergmaterialprodukter. Först karaktäriseras ingående material med avseende på 
finfraktion, varefter övriga parametrar justeras i överensstämmelse med tabellen. 
 
Tabell 4.1 Sammanställning över riktlinjer för produktion av kubiska produkter, fritt efter 

(Eloranta, 1995) 
 

PARAMETER/CRITERIA IF FINES IN FEED IF NO FINES IN FEED 

STROKE higher lower 

SPEED +/-* +/-* 

SETTING smaller +/-* 

CAVITY CONFIGURATION shorter longer 

REDUCTION RATIO, F80/P80 higher lower 

CRUSHING FORCE higher lower 

CHOKE FEEDING is a must is a must 

* I dessa test har parameterns inverkan varit oklar eller försumbar. 
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4.1.4 EVERTSSONS KROSSMODELL 
 

Evertssons krossmodell syftar till att prediktera konkrossprestanda och den är utvecklad i fyra 
steg nämligen modellering av processen för storleksreduktion, karaktärisering av bergmaterialets 
fragmenteringsbeteende, modellering av materialflöde genom krosskammare samt interaktionen 
mellan materialflöde och storleksreduktion.  
 

Storleksreduktionsprocessen modelleras som flera upprepade krossningar och varje enskild 
delkrossning återges med en selektions- och sönderdelningsfunktion (jämför med 
funktionsmodeller för malning i underavsnitt 5.3.1). Selektionsfunktionen anger sannolikheten 
för att en enskild partikel ska sönderdelas då en partikelsamling bestående av många partiklar 
komprimeras. Selektionen antas bero av kompressionsgrad och kornstorleksfördelningens vidd. 
Sönderdelningsfunktionen beskriver hur ett enskilt stycke bergmaterial går sönder i flera mindre 
partiklar. För en given partikelstorlek förmodas sönderdelningsfunktionen endast vara avhängig 
av kompressionsgraden för ett bestämt bergmaterial. Storleksreduktionen ökar med ökande 
kompression. 
 

Hur selektions- och sönderdelningsfunktionerna ser ut är beroende av olika bergmaterial. 
Materialet karaktäriseras, det vill säga värden på selektions- och sönderdelningsfunktionerna 
erhålls, med hjälp av formbetingade kompressionsprovningar i laboratorium. Provningsmetoden 
beskrivs i underavsnitt 4.2.3. 
 

Eftersom krossningsförloppet modelleras som en rad upprepade krossningar, måste 
materialflödesmodellen kunna förutsäga var och hur bergmaterialet komprimeras vid varje 
krossning. Modellen bygger på Isac Newtons rörelselagar och rörelsen genom krossen beskrivs 
med mekanismerna glidning, fritt fall samt klämning. Genom upprepade simuleringar blev det 
uppenbart att fritt fall var den mest framträdande mekanismen för transport. 
 

Utöver fragmenteringsbeteende och kornstorleksfördelning på ingående material, tar även 
krossmodellen hänsyn till maskinlayout, krosskammargeometri samt driftsparametrar såsom 
spalt, slag och excentervarvtal. 
 

Styrande faktorer för storleksreduktionsprocessen i en konkross har identifierats till brottmod, 
antal krosszoner och kompressionsgrad. Brottmoden är singel- och/eller interpartikulära och 
anses påverka kornformen så till vida att singelpartikulär krossning har ogynnsam inverkan, 
medan interpartikulär krossning ger positiv effekt. Brottmoden beror av bäddtjocklek och slag. 
Antalet krosszoner är likställt med hur många gånger bergmaterialet kommer att bearbetas. 
Denna faktor bestäms huvudsakligen av excentervarvtalet, varvid den kan påverkas under drift. 
Kompressionsgraden i varje krosszon kommer av slag, spalt, krosskammarens utformning, 
krossens dynamik och hur välfylld inloppszonen är. 
 

Uppgifter för beskrivning av krossmodellen är företrädesvis refererade från Evertsson, 2000a 
och 2000b. 
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4.2 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER 
 
4.2.1 BOND IMPACT WORK INDEX, Wi 
 
Provningsmetod: Fall av motstående hammare mot enskilda bergstycken 
 

Ett bergstycke av kubisk form med sidan 55-75 mm träffas av två hammare från var sitt håll 
placerad längst ner på var sin pendel, se bild 4.1 (Tjell, 2004). Hammarna lossas från allt högre 
höjd och ges därför successivt större och större anslagsenergi. Provningen utförs individuellt på 
20 stycken olika stenar. Energin som fordras för att krossa stenen utgör Bonds Impact Work 
Index, Wi. För beräkning används en empirisk formel som efter Tjell (2004) lyder 
 

0,0485
i

aW
d

⋅
=  (4.4) 

 
där 
Wi = Bond Impact Work Index (kWh/t) 
d = densitet (t/m3) 

2 m g ha
c

⋅ ⋅ ⋅
=   (4.5) 

 
och 
a = slagseghet (N) 
m = varje hammares massa (kg) 
g = tyngdaccelerationen = 9,81 (m/s2) 
h = hammarens fallhöjd (m) 
c = stenens minsta dimension (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4.1 Utrustning för provning av Bond Impact Work Index (Tjell, 2004) 
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4.2.2 DROP WEIGHT TEST, t10  
 
Provningsmetod: Fall av vikt mot enskilda bergstycken 
 

Utrustning för fallviktstestet består av en fallvikt av stål som kan frigöras. Fallvikten får falla 
under inverkan av gravitationen på enskilda bitar placerade på ett städ av stål. Genom att variera 
fallhöjd och fallviktens massa kan ett brett område av ingående effekter från 0,01 till 50 kWh/t 
(baserade på 10-50 mm stora stycken) åstadkommas. Utrustningen visas i figur 5.1 och 
storleksintervaller på stycken och nominella effektnivåer (kWh/t) som används i standardtestet 
visas i tabell 5.2 (Napier-Munn et al., 1996 efter Hahne, 2002). 
 

Praxis för utvärdering av grova partiklar (krossning, AG/SAG kvarnar) är att krossa 
20-50 stycken per storleks-/energinivåkombination, vilket innebär ett behov av 50-100 kg gods. 
Typiska kornstorleksfördelningar är linjära inom det fina kornstorleksområdet och har olika 
kurvform inom det grova. I figur 5.2 visas typiska kornstorleksfördelningar bestämda genom 
fragmentering av enskilda partiklar vid olika energinivåer. En specifik kurva från denna familj 
av kornstorleksfördelningar kan beskrivas med hjälp av en enskild parameter, t10. Hela 
provningsmetoden beskrivs ingående i underavsnitt 5.4.2 om provningsmetoder för 
autogenmalning och semiautogen malning. 
 
4.2.3 PROVNING GENOM FORMBETINGAD DEFORMATION 
 
Provningsmetod: Formbetingad krossning enligt Evertsson 
 

Med provningsmetoden görs en karaktärisering av krossegenskaper genom formbetingad 
kompression. Provningen består av två delar, single particle breakage (singelpartikulär krossning 
eller enpartikelkrossning) och interparticle breakage (interpartikulär krossning). En fullständig 
beskrivning av provningsmetoderna saknas, emellertid finns delar av dem beskrivna i en 
doktorsavhandling av Evertsson (2000a). Provningar utförs för simuleringar vid Chalmers 
tekniska högskola, men den används även i andra forskningsprojekt i syfte att bedöma 
fragmenteringsegenskaper hos berg. 
 
Enpartikelkrossning 

Enskilda bergstycken, cirka 20 mm stora, trycks i en press som styrs för hand genom 
pumpning, typ domkraft. Bitarna läggs direkt på en platta och provet trycks med en motstående 
platta fäst på domkraften. Kraft och deformation mäts. Ungefär 10 bergstycken provas till 
samma deformation. Provning utförs i steg om 5 % från 10 % till 30 % deformation. Krossat 
material från samma deformationssteg samlas och siktas. 
 
Interpartikulär krossning 

Provningen utförs i en cylinder, omkring 10 cm i diameter, med cirka 0,5 kg berg ur en 
bestämd fraktion. Provningen genomförs på liknade sätt som för enpartikelkrossning, det vill 
säga till olika deformationer från 10 % till 35 %. Varje provning på en deformationsnivå utförs 
flera gånger med samma material och med siktning mellan varje steg, se Evertsson (2000a). 
 

Provningsmetoden mäter bergets fragmenteringsegenskaper utan hänsyn till hållfasthet eller 
energibehov. Detta gör metoden intressant, eftersom den kompletterar andra metoder. 
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5 MALNING 
 
 
 
 
5.1 ALLMÄNT 
 

Malning omfattar ett brett spektrum av maskiner och processer som inte kan ges en 
heltäckande behandling inom ramen för denna rapport. Några parametrar som inverkar på valet 
av utrustning är materialet (malm, cement, mineral, kol, pulp och papper, keramer, 
jordbruksprodukter, konstgödsel, mat, läkemedel, pigment till färg och så vidare), ingående 
partikelstorlek, utgående partikelstorlek, krav på kapacitet samt önskemål beträffande fysikaliska 
och kemiska egenskaper i efterföljande processer. En viktig faktor vid val av system är 
klasseringsmaskinernas egenskaper. Val av kvarn måste därför i de flesta fall ske samtidigt som 
val av klasserare. 
 

I kapitlet lämnas först en översikt av olika typer av kvarnar. Därefter summeras viktigaste 
modeller för malning och simuleringsverktyg. Slutligen görs en genomgång av vanliga och 
typiska metoder för att karaktärisera berg vid val av kvarnar och design av malningssystem. 
 

Övervägande del av informationen som redovisas i avsnitten 5.2 och 5.3 är hämtade från 
nyligen genomförda översiktstudier i Sverige (Wang och Forssberg, 2003, 2004 samt 
Wang, 2004). 
 
 
 
5.2 ÖVERSIKT AV UTRUSTNING FÖR MALNING 
 
5.2.1 STÅNG- OCH KULKVARNAR 
 

Malning i stång- och kulkvarnar sker i roterande trummor. Stång- och kulkvarnar är de 
vanligast förekommande kvarntyperna. Malmedium (malkroppar) kan vara naturliga, tillverkade 
icke-metalliska kroppar (pebbels) eller stänger alternativt kulor av stål eller järn. Neddelningen 
av bergmaterialet sker genom nötning och krossning. Både torr och våt malning förekommer. 
 
5.2.2 AUTOGENMALNING (AUTOGENOUS GRINDING, AG) OCH SEMIAUTOGEN MALNING (SEMI 

AUTOGENOUS GRINDING, SAG) 
 

Autogenmalning liknar malning med kulkvarn, men malkropparna utgör stora stycken av 
ingående gods till kvarnen. Samma typ av neddelningsmekanismer förekommer. 
 

Energitillförseln vid malning i roterande trummor begränsas av att rotationshastigheten hos 
trumman inte får överskrida det kritiska varvtalet då centrifugalkraften motverkar fallande 
rörelser i kvarnen. Roterande kvarnar lämpar sig inte för finmalning och ultrafin malning. 
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5.2.3 VALSKVARNAR 
 

Inom rubricerad kvarngrupp finns två huvudtyper, dels högtrycksvalskvarnar (High Pressure 
Roller Mill, HPRM) dels den så kallade Horomill. I den första gruppen matas materialet mellan 
två roterande valsar. I Horomill ligger en roterande vals inuti en roterande trumma. I denna typ 
kan större stycken nypas fast mellan valsarna. Horomill utnyttjar lägre tryck än HPRM. 
Fragmenteringen i valskvarnar sker genom interpartikulär krossning. HPRM har under senare år 
introducerats snabbt inom processindustrin. Fördelarna med valskvarnar är bland annat lägre 
energiförbrukning och bättre avskiljning av värdemineral än stång- respektive kulkvarnar samt 
jämförelsevis litet utrymmesbehov. 
 
5.2.4 AGITERADE KVARNAR 
 

Grundläggande funktion hos agiterande kvarnar är att små malkroppar agiteras av pinnar eller 
paddlar som sitter utspridda på en hastigt roterande axel. Malkropparna kastas mot kvarnens 
cylindriska insida där en bädd av bergmaterial träffas. Ett antal olika konstruktioner tillverkas. 
Malkropparna kan variera i storlek från 30 mm ned till 0,1 mm beroende på kvarntyp och 
ingående material. Vertikala och horisontalt liggande typer förekommer liksom våt och torr 
malning. Neddelningen sker främst genom krossning mellan malkroppar och innervägg. 
Kvarntypens fördelar är framförallt dess goda egenskaper vid finmalning och ultrafin malning. 
 
5.2.5 ÖVRIGA KVARNAR 
 

Utöver ovan beskrivna kvarnar finns ett antal andra konstruktioner och varianter av angivna 
typer. Bland annat används vibrationer, centrifugering, jetståle samt malning i kombination med 
tillsatser av kemikalier eller påverkan av mikrovågor, se sammanställning av Wang och 
Forssberg (2004). 
 
 
 
5.3 BESKRIVNING AV MODELLER 
 
5.3.1 ROTERANDE TRUMKVARNAR (STÅNG, KUL, AG, SAG) 
 
EMPIRISKA OCH SEMIEMPIRISKA MODELLER 
 

Denna grupp av modeller representeras av Bond Work Index. Bond föreslog år 1952 
(Bond, 1952) den tredje teorin för neddelning som anger ett samband mellan tillförd energi vid 
malning och reduktion av kornstorlek. Formeln för Bond Work Index, Wi, skrivs såsom i 
ekvation 4.3. 
 

Mer allmänna former för beskrivning av samband mellan tillförd energi och neddelning samt 
utvecklade fördelningsfunktioner för kornstorleksfördelning har föreslagits av senare forskare. 
Av dessa modeller är dock Bond Mill Work Index den mest vedertagna för malning och den 
uppbackas av en väldig bank med historiska data. Provningsmetoden för Bond Mill Work Index 
beskrivs senare. Modellen inklusive provningar ligger, tillsammans med andra bänk- och 
pilotförsök liksom skalningserfarenheter, till grund för bestämning av storlek på kvarnar och 
bedömning av energiåtgång. 

26 



Projekt 1:12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 

 
 

FUNKTIONSMODELLER ELLER FENOMENOLOGISKA MODELLER 
 

Modellgruppen bygger på beskrivningar av kvarnarnas viktigaste funktioner. Funktionerna 
uttrycks samlat med differentialekvationer och matriser. Nedanstående funktioner kan 
förekomma i dessa modeller. 
 
Urvalsfunktion (selection function, appearance function) 

I kvarnen och dess olika avsnitt utsätts bara en del av godset för fragmentering vid varje 
enskild fragmenteringshändelse. Urvalsfunktionen anger sannolikheten för hur stor del av 
godset, i dess olika fraktioner, som är föremål för neddelning. 
 
Fragmenteringsfunktion (breakage function) 

Denna funktion beskriver frekvensen för och den kornstorleksfördelning, vilken uppkommer 
vid neddelning av gods som urvalsfunktionen har angett för olika kornklasser (breakage rate). 
Fragmenteringsfunktionen kan delas upp i olika delar beroende på mekanismer för 
fragmenteringen till exempel nötning (surface attrition), krossning (impact breakage) och 
egenbrott (self-breakage), Leung et al. (1987) efter Hahne (2002). 
 
Transportfunktionen (mass transfer function, residence time function) 

Funktionen beskriver materialtransporten och/eller hur lång tid materialet befinner sig i 
kvarnen. Ju längre tid godset befinner sig i kvarnen, desto mer påverkas det. Transportfunktionen 
har starkt samband med kvarnens kapacitet. 
 
Utmatningsfunktionen 

Utmatningsfunktionen anger den hastighet, för olika kornklasser, som godset matas ut ur 
kvarnen. Utmatningsfunktionen kan betraktas som en klasseringsfunktion gällande kvarnen. 
 

Beträffande matematiska formuleringar hänvisas till Wang och Forssberg (2004) och 
Hahne (2002), vilka även hänvisar till originalartiklar. 
 

Det är främst fragmenteringsfunktionen som beror av bergets egenskaper. Urvalsfunktionen 
beror av kvarnens utformning, men kanske i någon mån även av bergegenskaper. 
 

Ett representativt exempel för fenomenologiska modeller är Population Balance Method 
(PBM) som bland annat används i simuleringsverktyget JKSimMet, se nedan. Funktionsmodeller 
utnyttjar tester för att karaktärisera berget och använder tester samt modellering i bänkskala, 
pilotskala och industrierfarenheter för kalibrering till industriella applikationer. 
 
FUNDAMENTALA MODELLER 
 

Fundamentala modeller formuleras i matematiska termer som utgår från grundläggande fysiska 
och kemiska lagar (first principals). Ett exempel på en sådan metod är diskreta elementmetoden 
(Discrete Element Method, DEM). För kvarnar används metoden vid simulering av flöden i 
kvarnen genom att den beskriver enskilda (diskreta) partiklar, deras bana, rotation liksom 
kollisioner med andra partiklar och med omgivningen. Resultatet kan visualiseras exempelvis i 
form av rörelsevektorer eller energispektrum (energi från kollisioner). Denna typ av information 
ger en kraftigt ökad förståelse för hur en kvarn fungerar. Beträffande metodens för- och 
nackdelar hänvisas till Ouchterlony (2003). 
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DEM kombineras med andra modeller för beräkning av kornstorleksfördelning vid 
fragmentering, till exempel Discrete Grain Breakage (DGB). 
 

Beräkning av flöde har även behandlats med dynamiska flödesmodeller, Computation Fluid 
Dynamics (CFD). 
 
SIMULERING AV PROCESSER OCH SYSTEM 
 

På basis av nämnda modeller har företag och organisationer utvecklat omfattande 
simuleringspaket för analys av kopplade processer och system. Nedan följer en uppräkning av 
viktiga mjukvaror och simuleringsprogam inom malning. Sammanställningen grundar sig på 
Wang och Forssberg (2003) samt Wang (2004). 
 
JKSimMet, Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC), Australien 

Mjukvaran baserar sig på ett bibliotek av enhetsmodeller för utrustningar som kan kopplas 
samman till flytscheman över system. Dessa kan sedan simuleras. Modellerna använder PBM. 
Bergkaraktärisering sker med ett malningstest och krosstest av enskilda stycken med fallvikt. 
Testen beskrivs i nästa avsnitt. 
 
USIM PAC, BRGM, Frankrike 

Simuleringspaketet kan användas för design av nya industrisystem, förstudier (Pre-feasibility) 
och analys av befintliga system. 
 
MODSIM, University of Utah, USA 

MODSIM är en programvara som bygger på PBM. Den används även i undervisning vid 
rubricerat universitet. 
 
High Fidelity Simulation, HFS 

Detta simuleringsverktyg har nyligen introducerats. HFS utnyttjar PBM och inkluderar 
simulering med DEM, CFD och DGB. 
 
5.3.2 HIGH PRESSURE ROLLER MILL (HPRM) OCH AGITERADE KVARNAR 
 

För närvarande är utvecklingsarbetet för modellering av dessa kvarntyper är intensivt. Arbetet 
genomförs i syfte att öka förståelsen för kvarnarnas funktion till exempel genom att kartera 
spårelement i kvarnen och jämföra med beräkningar utförda med DEM för agiterade kvarnar. 
För HPRM har semiempiriska modellberäkningar av energibehov, kornstorleksfördelning och 
kapacitet validerats med modellförsök och jämförelse med industriskala. Fundamentala modeller 
har använts för att prediktera egenskaper hos agiterade kvarnar. För båda typerna har nedskalade 
laboratoriemodeller använts. Särskilda testmetoder för ändamålet verkar inte ha föreslagits. 
 
 
 
5.4 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER 
 
5.4.1 KUL- OCH STÅNGKVARNAR 
 

Om inte annat anges i texten här uppgifterna om provningsmetoder hämtade från 
Svensson (2004). 
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BOND BALL MILL WORK INDEX (BONDS ARBETSINDEX FÖR KULKVARN) 
 
Provningsmetod: Malning i kulkvarn 
 

Standardutförandet för Bonds återkopplade (closed circuit) malbarhetstest för kulkvarnar utförs 
i en roterande horisontell trumma med diametern 30,5 mm och längden 30,5 mm (inre 
dimensioner) med avrundade hörn och slät lining (Bond, 1952 och 1960 efter Hahne, 2002). Inga 
lyftare förekommer, men kanter på gavelöppningen ger en viss lyftande effekt. Kvarnen roterar 
med 70 varv per minut. Kulchargen ska bestå av 285 kulor med en totalvikt om 2025 g. 
Tabell 5.1 visar chargens fördelning av olika storlekar på kulorna. 
 
Tabell 5.1 Fördelning av storlek på kulorna i Bonds standardiserade kulkvarntest 
 

ANTAL KULOR (ST) DIAMETER (MM) 

43 3,68 

67 2,97 

10 2,54 

71 1,91 

94 1,55 
 

Ingående gods krossas i steg för att passera en 3,68 mm sikt. Efter siktning packas godset i en 
700 cm3 stor cylinder och vikten av volymen bestäms. Godset placeras i kvarnen och mals vid 
250 % cirkulerande last vid en förutbestämd storleksgräns. Kvarnen körs ett godtyckligt antal 
varv (ofta 100 varv för en fin korngräns beträffande berg med normal hårdhet). 
 

Efter malningen siktas godset på förutbestämd sikt (closing size). Passerad mängd vägs och 
nytt material tillförs det grova godset (oversize) så att totalvikten återförs till ursprungligt vikt. 
Godset läggs åter i kvarnen och mals de antal varv som beräknas för att producera 250 % 
cirkulerande last. Antal varv som behövs beräknas från resultatet av föregående försök så att 
mängden underkorn som produceras är lika med 1/3,5 av den totala chargen i kvarnen. Testet 
fortsätter till dess att den mängd som tillförs kvarnen uppnår jämvikt. 
 

Kornstorleksfördelningen hos underkornen (produkten) och hos överkornen (cirkulerande 
lasten) bestäms. Medelvärdet av antal gram per varv som har tillförts vid de tre senaste försöken 
är malbarheten, Gbp. Bonds Ball Mill Work Index, Wi, beräknas 
 

0,23 0,82
1

80 80

44,5
10 10i

bp

W
P G

P F

=
 ⋅ ⋅ − 
 

 (5.1) 

 
där 
Wi = Bond Ball Mill Work Index (kWh/t) 
Gbp = malbarhet (g/varv) 
P1 = storlek vid vilken maltestet genomförs (µm) 
P80 = 80 % passerande storlek för produkten (µm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (µm) 
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BOND ROD MILL WORK INDEX (BONDS ARBETSINDEX FÖR STÅNGKVARN) 
 
Provningsmetod: Malning i stångkvarn 
 

Proceduren för stångkvarnsindex är densamma som för kulkvarnsindex. Dock skiljer 
kvantiteter och empirisk ekvation för att beräkna Wi. 
 
BATCH JAR MILL TEST (SATSFÖRSÖK MED MALNING) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Detta är ett småskaligt laboratorietest för enskilda satser (batch). Provningen ger information 
om energibehov för valfria ingående samt utgående kornstorlekar och den är billig, snabb och 
enkel att utföra. För andra utvärderingar krävs skalningsinformation. Testet är inte 
standardiserat. 
 
CONTINUOUS PILOT MILLING (KONTINUERLIG MALNING I PILOTSKALA) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Kvarnar i storleken 0,6 m till 1,2 m i diameter används. Denna typ av test utförs på liknade sätt 
som beskrivs för Autogenous Mill Work Index, se nedan. Försöken ger mycket tillförlitliga data 
om energibehov utan att skalningsberäkningar behöver utföras. De ger underlag för modellering 
av kretsar med klasserare och information om kornstorleksfördelning hos produkten. Nackdelar 
är att försöken kräver såväl stor godsmängd som tid och innebär höga kostnader. 
 
5.4.2 AUTOGENMALNING OCH SEMIAUTOGEN MALNING 
 
AUTOGENOUS MILL WORK INDEX (ARBETSINDEX FÖR AUTOGENMALNING) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Testet för att bestämma arbetsindex för autogenmalning görs i en 450 mm diameter kvarn med 
torrmalning som körs i sluten krets med en 1190 µm sikt (Knight et al., 1989 efter Hahne, 2002). 
Kvarnlasten ljudkontrolleras mot 28 % total charge med datorstyrning. Kvarnen körs 
kontinuerligt tills balanserade (steady state) förhållanden uppnås. Vid balans görs mätningar 
under en timme. Mängden matat gods mäts kontinuerligt. Kvarnkapacitet och 
kornstorleksfördelning hos produkten etableras genom att väga produkten vid jämna 
tidsintervall. Baserat på kornfördelning hos ingående gods och produkten och med kännedom om 
tillförd energi, kan arbetsindex, AWi, för autogenmalning beräknas med ekvation 5.2. 
 

80 80

10 10i
WAW

P F

=
−

 (5.2) 

 
där 
AWi = Autogenous Mill Work Index  
W = tillförd energi (kWh/t) 
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P80 = 80 % passerande storlek för produkten (µm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (µm) 
 

Fördelen med testet är att det backas upp av en stor databas och att det kan utföras med liten 
mängd gods och till låg kostnad. Nackdelar är att det fordrar stora korrelationsfaktorer för 
hårdmalm och att provet inte detekterar uppbyggnad av vissa kornklasser i kvarnen. Testet anses 
endast lämpligt för förstudier (Svensson, 2004). 
 

Arbetsindextestet brukar kompletteras med bestämning av Bonds arbetsindex för kul- 
respektive stångkvarn (Knight et al., 1989 efter Hahne, 2002). Kulkvarnstestet körs till 100 % 
passerande en 1190 µm sikt (samma som för autogenmalningstestet). Storleken är nödvändig för 
att kunna jämföra med resultat från försöket med autogenmalning. Resulterande index för 
autogenmalning korrigeras för full skala genom användning av skalningsprocedurer byggda på 
historiska data och genom att jämföra med stång- och kulkvarnsindex. Resultaten används för att 
bedöma om autogenmalning är lämplig samt för beräkning av energiåtgång och utformning av 
kretsar  
 
ABRASION TEST (JKSIMMET) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Provningen genomförs i en kvarn med diametern 300 mm, längden 300 mm och med fyra 
10 mm lyftare. En provmängd om 3 kg inom storleksområdet –55+38 mm mals i 10 minuter med 
70 % av kritiskt varvtal, det vill säga 53 varv per minut. Efter malning torrsiktas produkten till 
-38 µm. Från dessa data beräknas t10, se nästa provningsmetod (Napier-Munn et al., 1996). 
 
DROP WEIGHT TEST (JKSIMMET) 
 
Provningsmetod: Fall av vikt mot enskilda bergstycken 
 

Resultat från detta test används även som indata till beräkningar i JKSimMet. Utrustning för 
fallviktstestet består av en fallvikt av stål som kan frigöras och får falla under inverkan av 
gravitationen på enskilda bitar placerade på ett städ av stål (Napier-Munn et al., 1996 efter 
Hahne, 2002). Utrustningen visas i figur 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Utrustning för fallviktförsök (Napier-Munn et al., 1996 efter Hahne, 2002) 
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Genom att variera fallhöjd och fallviktens massa kan ett brett område av ingående effekter från 
0,01 till 50 kWh/t (baserade på 10-50 mm stora stycken) åstadkommas. Storleksintervaller på 
stycken och nominella effektnivåer (kWh/t) som används i standardtestet visas i tabell 5.2. 
 
Tabell 5.2 Storleksintervall och nominella effektnivåer (kWh/t) för standardiserade 

fallviktsförsök 
 

TEST -63+53 MM -45+37,5 MM -31,5+26,5 MM -22,4+19 MM -16+13,2 MM

1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25

2 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00

3 0,5 1,00 2,50 2,50 2,50
 

Praxis för utvärdering av grova partiklar (krossning, AG/SAG kvarnar) är att krossa 
20-50 stycken per storleks-/energinivåkombination, vilket innebär ett behov av 50-100 kg gods. 
Typiska kornstorleksfördelningar är linjära inom det fina kornstorleksområdet och har olika 
kurvform inom det grova. Figur 5.2 visar typiska kornstorleksfördelningar bestämda genom 
fragmentering av enskilda partiklar vid olika energinivåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2 Typiska kornstorleksfördelningar bestämda genom fragmentering av enskilda 

partiklar vid olika energinivåer (Narayanan och Whiten, 1988 efter Hahne, 2002) 
 

En specifik kurva från denna familj av kornstorleksfördelningar kan beskrivas med hjälp av en 
enskild parameter, t10. Den karaktäristiska storleken, t10, definieras som den kumulativa 
(adderade) procent som passerar Y/10, där Y är geometriskt medelvärde av kornstorleksområdet 
för provet. Parametern t10 är unikt relaterad till andra punkter på kurvorna, tn, definierade som 
kumulativa procent som passerar Y/n, se figur 5.3 
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Figur 5.3 tn som funktion av t10 (Narayanan, 1985 efter Hahne, 2002) 
 

Mängden fragmenterat material (värdet på t10) relateras till specifik energi enligt 
Napier-Munn et al. (1996) efter Hahne (2002) som 
 

( )
10 1 b Ecst A e − ⋅= −


  (5.3) 

 
där 
t10 = procent som passerar 1/10 av ingående partikelstorlek 
Ecs = specifik energi för fragmenteringen (kWh/t) 
A, b = bergets slagbrottsparametrar 
 

Parameter A representerar den maximala procenten hos t10 som kan uppnås i en enskild fall- 
eller slaghändelse. Parameter b är relaterad till graden av nedbrytning beroende på absorberad 
energi (kWh/t) där ett litet värde anger stort motstånd mot slag. Produkten A⋅b är en användbar 
enskild parameter, eftersom A och b i viss mån samverkar. 
 

Forskning har visat att relationen mellan specifik energi och t10 är beroende av kornstorleken. 
Empiriska samband som visar inverkan av kornstorleken har tagits fram (Morell et al., 2001 efter 
Hahne, 2002). 
 
CONTINUOUS 6´ x 2´ PILOT MILLING TEST (KONTINUERLIG MALNING I PILOTSKALA MED 
1,8 x 0,6 M KVARN) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Provningen utförs på liknande sätt som försöket för arbetsindex med avseende på 
autogenmalning, men med större kvarn och större godsmängder. Detta anses av författaren vara 
den mest tillförlitliga metoden för att bestämma energibehov för AG/SAG malning. Provet ger  
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uppgifter om chargens densitet och kornstorleksfördelning. Det ger data för att beräkna olika 
kretsalternativ och detekterar eventuell ansamling av vissa kornklasser i kvarnen. Nackdelarna är 
som för andra kontinuerliga pilotförsök krav på stora godsmängder och höga kostnader. 
 
BATCH 6´ x 1´ TESTS (SATSFÖRSÖK MED 1,8 x 0,3 M KVARN) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Försöket syftar till att göra en första utvärdering av godsets lämplighet för AG/SAG malning. 
Det visar om godset har tillräcklig hållfasthet för att kunna generera en charge i kvarnen och det 
ger även vissa anvisningar om energibehovet. 
 
MINNOVEX SPT TESTET (STARKEY TEST) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Detta test utförs i en liten (diameter cirka 300 mm) satskvarn med våtmalning. Specifika krav 
på kornstorlek hos ingående och utgående gods anges. Provningen kräver endast ungefär 2,5 kg 
borrkärnor och genomförs till låg kostnad. Den ger ingen information om ackumulering av vissa 
partikelstorlekar eller information om val av olika kretskonfigurationer. Testet ger inte heller 
någon information om energibehov för AG-/SAG-malning. 
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6 DISKUSSION 
 
 
 
 

En sammanställning över de viktigaste typerna av provningsmetoder som har redovisats i 
rapporten åskådliggörs i tabell 6.1. I tabellen visas även de mest betydande parametrarna som 
mäts under provningen eller som beskrivs på annat sätt. 
 
Tabell 6.1 Sammanställning över olika typer av provningsmetoder och metoder för 

beskrivning av berg inom borrning, sprängning, krossning samt malning 
 

PROCESS PROVNINGSMETOD ELLER BESKRIVNING SAMBAND SOM METODEN VISAR 

inträngning, miniborrning kraft – inträngning (borrsjunkning) BORRNING 

krosstest energi -fragmentering 

motstånd mot sprängning (bergfaktor, c) sprängstyrka – bergvolym 

berghållfasthet och bergmassans struktur index 

SPRÄNGNING 

sprängtest sprängstyrka  - bergvolym 

krosstest energi eller deformation - fragmentering KROSSNING 

krosstest med fallvikt energi - fragmentering 

malningstest energi – fragmentering MALNING 

krosstest med fallvikt energi - fragmentering 
 

Av tabellen blir det tydligt att provningsmetoder som har fått störst användning är metoder som 
efterliknar den process, om vilken förutsägelser i full skala ska göras. Olika typer av 
krossningsförsök används dock för att modellera borrning, krossning och malning. För borrning 
används krosstestet ensamt i syfte att klassificera berget enligt Protodyakonov, medan Drilling 
Rate Index, DRI, även utnyttjar miniatyrborrning för beräkning av index. I litteraturen uppges att 
Protodyakonovs index också används eller har använts med avseende på att bedöma 
sprängbarhet i Ryssland. Inom malning används ett krosstest enbart i samband med modellering 
av autogenmalning. 
 

En slutsats som kan dras är att utvecklade geologiska metoder, till exempel analys och 
kvantifiering av texturinformation från slipprover, är sparsamt förekommande. Indikationer finns 
att Vickers hårdhetsnummer beräknas för bedömning av slitage i samband med borrning. Som 
tidigare redovisats har i Sverige under senare år viktiga kvalitativa och resultat av forskning 
erhållits där iakttagelser och kvantifieringar från tunnslip i optiska mikroskop och SEM 
(svepelektronmikroskop) utnyttjas. Forskargrupper vid Luleå tekniska universitet, LTU, och 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, utför just nu (våren 2005) tillsammans 
forskningsprojekt, finansierade av Luossavaara - Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, respektive 
Sveriges geologiska undersökning, SGU, där en kombination av FEM (Finite Element Method) 
och kvantifierade data om texturegenskaper (mikrosprickor, porer, kornstorlek et cetera) 
utnyttjas för beräkning av mekaniska egenskaper hos berg. 
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Av tabell 6.1 och tidigare genomgång framgår också att en gemensam metod som kan 
användas för alla enhetsoperationer saknas. En enkel analys visar att form, storlek och riktning 
på krafter och spänningar som ansätts i berget vid de fyra processerna är mycket olika och att 
olika bergegenskaper därför inverkar på brott och fragmentering (Lindqvist och 
Johansson, 2005). Följaktligen kan inte förväntningar ställas på att en enskild metod för 
beskrivning av berg ska vara möjlig att användas för alla processer. Detta faktum visar även på 
de teoretiska och praktiska svårigheterna som finns för att dra nytta av såväl provningar som 
driftserfarenheter senare i produktionskedjan. 
 

Tänkbara metoder att utgå från gemensamma data vore att utnyttja geologiska beskrivningar 
som kan översättas till index för respektive process. Kanske skulle ett genomtänkt krosstest 
också kunna användas som gemensam försöksmetod, men då troligen med beräkning av olika 
index för varje enhetsoperation. Metoden att mäta borrningsparametrar under borrning, MWD, 
eventuellt kompletterad med extra givare, har stor potential att kunna användas för design och 
styrning av senare operationer. Det krävs emellertid ett omfattande utvecklingsarbete för detta 
ändamål. 
 

En bedömning är att modeller och provningsmetoder för krossning och malning har nått en 
högre utvecklingsnivå och används mer än motsvarande verktyg för borrning och sprängning. 
Behovet av att använda modeller samt beräkningar anpassas naturligtvis till tillgången på 
tillförlitliga modeller och simuleringsverktyg. Det faktiska behovet har dock också stor 
betydelse. För borrning och sprängning är bergegenskaperna i de flesta fall inte en avgörande 
faktor i samband med investeringar. Bergvolymerna som ska borras och sprängas har störst 
inverkan på valet av borrigg och laddningsutrustning. Optimeringar genom val av borrmaskiner, 
borrstål, sprängmedel, laddplaner eller investeringar kan successivt anpassas till rådande 
förhållanden. För krossning samt malning är emellertid rätt maskin och process av mycket stor 
betydelse, eftersom stationära krossar liksom kvarnar är mycket dyra i inköp och har extremt 
lång livslängd. Detta är förmodligen en del av orsaken till att bättre modeller föreligger inom 
krossning och malning. 
 

En analys ger vid handen att maskintillverkare och några stora forskningsinstitut har haft 
huvudansvaret för utvecklingen av modeller och simuleringsverktyg. Tillverkarna använder sina 
verktyg för försäljning och service till sina kunder. Uthållighet är en viktig förutsättning för att 
nå framgång, eftersom lång erfarenhet behövs bland annat för kalibrering av modeller. 
 

Tillförlitliga modeller för beräkning av borrningsprestanda och för val av borrstål finns 
utvecklade och tillhandahålls av tillverkare av borrmaskiner och borrstål. Norges tekniska och 
naturvetenskapliga universitet, NTNU, i Trondheim har rekommenderat användning av Vickers 
hårdhetsnummer som en indikator för motstånd mot borrning och slitage. Ett behov av 
ytterligare utveckling uppkommer om mätning under borrning, MWD, får ökad aktualitet. 
 

Sammanställningen visar att allmänt accepterade, känsliga modeller och provningsmetoder för 
sprängning behöver utvecklas. Bestämning av det intakta bergets motstånd mot sprängning bör 
kunna göras utan fält- eller minisprängningar, vilka kräver särskilt utrymme och 
säkerhetsåtgärder samt innebär höga kostnader. Nuvarande metoder för att beskriva bergmassans 
egenskaper behöver förfinas. Ouchterlony (2003) har visat att de modeller som i dagsläget är 
mest vedertagna (JKSimBlast) inte bygger på trovärdiga fysikaliska antaganden, speciellt 
beträffande hur finandelen produceras. 
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Ouchterlony (2005) har nyligen presenterat en utvecklad funktion, den så kallade 
Swebrec-funktionen, för att beskriva kornstorleksfördelning efter fragmentering. Beräkningar 
och jämförelse med laboratorieförsök och fullskaleförsök visar att funktionen kan beskriva 
kornstorleksfördelningen inom ett bredare kornstorleksområde än tidigare och med mycket stor 
noggrannhet. Genom att känna delar av fördelningskurvan kan andra delar, finandel eller 
grovandel, prognostiseras. Detta verktyg kommer att vara av stor betydelse för den fortsatta 
forskningen. 
 

Inom sprängning finns dock ett betydande behov av fortsatt utveckling av modeller och 
prognosverktyg. En enkel och billig provningsmetodmetod eller ett förfarande för att ange det 
intakta bergets motstånd mot fragmentering vid sprängning behöver utvecklas liksom bättre 
metoder att beskriva bergmassans egenskaper anpassade för sprängning. Förutsättningarna att nå 
framgång är intimt förknippade med möjligheten att kunna karaktärisera berget före sprängning 
och göra mätning av sprängningsresultat efter sprängning. 
 

Utvecklingen av precisa tändsystem kommer att skapa förutsättningar för sprängteknikens 
framsteg, vilket innebär att modeller även bör ta hänsyn till initiering. 
 

Med utgångspunkt i krossteknik är materialkaraktärisering genom olika provningsmetoder ett 
område som ännu inte är nöjaktigt undersökt (Ouchterlony et al., 2004). Metoden för Bond Work 
Index är allmänt utnyttjad, men ett flertal forskare gör gällande att den har dålig upplösning och 
precision. Provningsmetoden Drop Weight Test, den så kallade t10-metoden, vilken i första hand 
har utvecklats för malning, är vedertagen, men den anses vara otillräcklig. För krossar som 
arbetar med geometriskt styrd kompression rekommenderas att bergmaterialet karaktäriseras 
med en metod som är formbetingad. 
 

Några grundläggande krossmodeller som visar samspelet mellan bergmaterial och krossmaskin 
har presenterats under de senaste åren. De grundar sig bland annat på rörelseekvationer för att 
modellera krossmaskinens dynamik och materialtester i syfte att karaktärisera bergmaterialets 
sönderdelningsbeteende. Sannolikt har denna form av modellering stor potential innan området 
kan anses vara moget ur forskningssynpunkt. 
 

En annan typ av modellering som förmodas bli ett användbart framtida hjälpmedel för 
krossmodellering är diskreta elementmetoden (DEM). För kvarnar används DEM vid simulering 
av flöden (se även underavsnitt 5.3.1 om beskrivning av fundamentala modeller för malning), 
men i käft-, spindel- och konkrossar är materialflödet genom krossen starkt förbundet med 
sönderdelningsprocessen och de två funktionerna kan inte frikopplas från varandra. 
Sönderdelning måste därför simuleras för varje partikel, vilket i sin tur leder till väldigt 
beräkningstunga operationer. 
 

De provningsmetoder som förkommer inom malning bedöms uppfylla krav på tillförlitlighet 
och känslighet för bergegenskaper. Fortsatt forskning för att öka förståelsen för hur olika 
bergegenskaper inverkar samt utveckling av simuleringsverktyg som kan användas vid 
förstudier, investering och i pågående optimering av produktionen behövs, i det senare fallet 
gärna med förenklade provningsförfaranden. 
 

Det är angeläget att fortsatt arbete bedrivs i syfte att utveckla modeller och simuleringsverktyg 
för borrning, sprängning, krossning och malning. Det är inte möjligt att inom ramen för detta 
projekt lämna synpunkter på hur ett sådant arbete ska bedrivas. Ur svenskt perspektiv kan 
emellertid några allmänna och strategiska synpunkter vara berättigade. Det har tidigare  
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konstaterats att det krävs uthållighet och stora ekonomiska resurser för att genomföra denna typ 
av utvecklingsarbete. Sverige bör genom strategiska allianser försöka delta i detta arbete. 
Svenska och nordiska företag samt organisationer har viktig kunskap i utvecklingsarbetet, se 
tabell 6.2 för analys och förslag. 
 
Tabell 6.2 Sammanställning över analys och förslag till utveckling av modeller och 

simuleringsverktyg 
 

FORSKNINGS-
OMRÅDE 

ANALYS OCH FÖRSLAG 

BORRNING Två svenska tillverkare vidareutvecklar simulatorer för att möta kundernas behov. Här är 
insatser av forskningsorganisationer knappast meningsfull. Som tidigare har påpekats 
kan utveckling av modeller för MWD-teknik bli angelägen. Eventuell samverkan mellan 
forskargrupper och tillverkare bör då aktualiseras. 

SPRÄNGNING I Sverige finns för närvarande ingen organisation som arbetar med utveckling av 
simuleringsverktyg för sprängning. Inom Swebrec finns dock kompetens som skulle 
vara av stor nytta för detta ändamål. Vid LTU/Bergteknik pågår forskning med en ny 
materialmodell och simulering med FEM som ökar förståelsen för hur bergets 
egenskaper inverkar på fragmenteringen. Former för internationell samverkan bör 
övervägas. Dyno Nobel deltar i finansiering av projektet HSBM, Hybrid Stress Blasting 
Model, som leds av JKMRC. Programmet PFCSD från Itasca ska utnyttjas som 
basprogram. 

KROSSNING Forskarguppen inom Maskin- och fordonssystem vid Chalmers tekniska högskola under 
ledning av C. Magnus Evertson arbetar med utveckling av programvara för simulering 
av krossning och siktning. De är troligen världsledande inom detta område. Det är 
viktigt att denna grupp får långsiktigt fortsatt finansiering av arbetet. Svenska företag 
och forskningsfinansiärer bör samverka i frågan. 

MALNING I Sverige finns ingen forskargrupp som arbetar med utveckling av programvara för 
simulering av malning. Någon form av strategisk allians mellan en eller flera svenska 
grupper och någon internationell utvecklare bör övervägas. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
 
 
 

Forskningsprojekten som föreslås i denna rapport grundar sig på intryck och slutsatser som 
kommit fram under genomförandet av MinBaS Projekt 1:1 Bergets egenskaper – klassificering 
ur produktionsperspektiv. Förslagen ligger inom området bergegenskaper, i synnerhet bergets 
inverkan på produktionsoptimering. 
 
 
 
7.1 BERGEGENSKAPER FÖR PRAKTISK PRODUKTIONSOPTIMERING 
 

Syftet med detta projekt är att ge arbetsledare, entreprenörer och operatörer tillgång till 
information om berget eller egenskaper hos berget som kan kopplas till deras egna erfarenheter. 
Ett särskilt projektförslag lämnas i delrapport IV Tre indikatorer för praktisk 
produktionsoptimering. 
 
 
 
7.2 DELTAGANDE I UTVECKLING AV MODELLER OCH SIMULERINGSVERKTYG FÖR 

BORRNING, SPRÄNGNING, KROSSNING SAMT MALNING 
 

Som tidigare har påpekats är det angeläget att fortsatt arbete bedrivs i syfte att utveckla 
modeller och simuleringsverktyg för borrning, sprängning, krossning och malning. Synpunkter 
och förslag lämnas i tabell 6.2 
 
 
 
7.3 MODELLERING MED NUMERISKA METODER OCH KVANTIFIERING MED 

GEOLOGISKA METODER 
 

Bakgrunden till projektförslaget är den generellt sett bristande förståelse för fundamentala 
mekanismer om hur bergets egenskaper inverkar vid fragmentering av berg. Kombinationen av 
simulering med FEM (Finite Element Method) och utnyttjande av kvantifierade data från 
observationer i optiskt mikroskop och svepelektronmikroskop är en möjlig väg att gå. 
Simuleringsprogrammen utnyttjar materialmodeller som tar hänsyn till heterogenitetsegenskaper 
i berget. 
 

Den stora fördelen med ansatsen är att en kraftigt ökad förståelse för mekanismerna vid 
belastning, sprickinitiering, sprickutveckling och brott erhålls. Olika fragmenteringssystem kan 
analyseras. Därmed fås samband mellan geologiska egenskaper och processerna. Med denna typ 
av forskning kan modeller för olika processer föreslås och specifikation av vilka bergdata som 
behövs för att göra beräkningar förvärvas. Generell programvara som bygger på grundläggande 
fysik kan utnyttjas på för att ta fram modeller för optimeringsändamål och för studier av 
specifika problem. 
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7.4 PROVNINGSMETOD FÖR MÄTNING AV MOTSTÅND MOT FRAGMENTERING VID 
SPRÄNGNING 

 
Modeller och provnings- eller observationsmetoder för det intakta bergets egenskaper vid 

sprängning behöver utvecklas. Två huvudvägar kan urskiljas i detta utvecklingsarbete. Ett sätt är 
att utnyttja nuvarande semiempiriska modeller och att utveckla en bra laboratoriemetod. En 
annan strategi är att utveckla en fundamental modell som bygger på bergets fysikaliska 
egenskaper, vilka bestäms separat. 
 

En ny laboratoriemetod bör helst göras utan sprängning i fält eller i laboratorium. I fall ett 
sprängningsförfarande anses vara nödvändigt, bör en metod med ett litet prov, till exempel en bit 
av en borrkärna och en svag laddning, övervägas. Ett alternativ till sprängning är att utveckla ett 
krosstest. Senare forskning har visat att kornstorleksfördelning vid sprängning, 
modellsprängning, krossning och malning har likheter (Ouchterlony, 2003), vilket stödjer denna 
linje. Skillnaderna mellan sprängning och krossning måste emellertid klarläggas mer i samband 
med ett forskningsprojekt. 
 

Utveckling av en fundamental modell kan ske i linje med tidigare redovisade projekt 
Modellering med numeriska metoder och kvantifiering med geologiska metoder. 
 
 
 
7.5 MODELLER OCH OBSERVATIONSMETODER FÖR INVERKAN AV BERGMASSANS 

STRUKTUREGENSKAPER VID SPRÄNGNING 
 

Nuvarande modeller för beräkning av fragmentering, främst Kutz-Rammodellen innehåller 
berginformation som utgår från äldre klassificeringsmodeller för beräkning av bergstabilitet och 
borrning. Kutz-Rammodellen reducerar olika typer av information om berget och bergmassan till 
ett enda siffervärde. Därmed förloras värdefull information. Modeller för sprängning bör utgå 
från bergegenskaper som inverkar på sprängningen i högre grad och med större 
informationstäthet än nuvarande modeller. Exempel på parametrar som kan tänkas ingå i en 
sådan modell är 
• Intakta bergets fragmenteringsegenskaper (se föregående projekt). 
• Inverkan av tryckvåg på bergmaterialet, sprickinitiering eller liknande som underlättar 

fragmentering. 
• Energiförluster som uppstår på grund av sprickor och strukturer då tryckvågen passerar 

(vilket innebär att den reflekterade dragvågen får lägre energiinnehåll). 
• Hållfasthetsnivåer i strukturer som interagerar med dragvåg och sprickutbredning genom 

inträngning av gas i sprickor. 
• Storlek, densitet och riktningar hos strukturer. 
• Fragmentering nära borrhålet. 
• Fragmentering på grund av kast. 
• Eventuell inverkan av inspända förhållanden i vissa delar av salvan. 
Ett projekt med denna inriktning bör inledas med teoretiska analyser, omfatta både kontrollerade 
laboratorie- och fältförsök och avslutas med uppföljningar av fullskalesprängningar. 
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7.6 MÄTNING UNDER BORRNING (MWD) 
 

Förutsättningarna för optimering av sprängning och efterföljande processer bygger i hög grad 
på hur nödvändiga bergegenskaper kan bestämmas för beräkningarna. Mätning av 
borrningsparametrar under borrning har stor potential i detta avseende, eftersom borrning görs 
först och innebär att bergmassan penetreras med borrhål. En viktig strategi är att göra 
beräkningar i flera steg. I första steget mäts borrningsparametrar. Därefter beräknas de 
fysikaliska egenskaper som krävs för att utföra design och optimering och i det sista steget utförs 
beräkningar för design och optimering. Detta är en ny approach jämfört med nuvarande 
MWD-system. 
 

Följande faser bör ingå i utvecklingsarbetet 
• Val av sensorer, samplingshastighet med mera samt utformning av mät-, överförings- och 

databearbetningssystem. 
• Utveckling av submodeller för identifiering av bergegenskaper och förändringar hos dessa, 

övergångar mellan bergarter samt passage av sprickor och spricksystem av olika slag och 
olika vinklar. 

• Kontrollerade laboratorieförsök och fältförsök för verifiering av submodeller. 
• Val och anpassning av modeller för optimering. 
• Fältuppföljningar och implementering. 
 

Moderna borraggregat och borrmaskiner är utrustade med interna styrsystem, till exempel 
styrning för att undvika fastborrning och automatisk inställning av viktiga styrparametrar, 
(matningskraft, rotationshastighet et cetera) beroende på bergets egenskaper. Styrsystem 
försvårar analysen av mätdata från borrningen. Valet av sensorer måste därför ta hänsyn till 
dessa förhållanden. En trolig lösning kan vara att i högre grad nyttja separata vibrationsgivare. 
Vibrationer exciteras av interaktionen mellan berg och borrkrona. Vibrationssignalen kommer att 
bero på bergegenskaper och vibrationsegenskaper hos borrmaskin och borrutrustning. 
 
 
 
7.7 MÄTNING AV STYCKEFALL 
 

Mätning av resultat från fragmentering är en viktig förutsättning för optimering, men även för 
att kunna utveckla fragmenteringsmodeller. Optiska metoder, främst laserscanning och 
bildanalys som monteras on-line i produktionssystemet, är kraftfulla verktyg för detta ändamål. 
Metoderna lider emellertid av svagheter, exempelvis beträffande upplösning och känslighet för 
ljusvariationer, och behöver utvecklas vidare. 
 
 
 
7.8 PLANERINGSVERKTYG 
 

Tidigare i detta projekt har det konstaterats (Lindqvist och Johansson, 2004) att 
industrimineralföretag i Sverige utnyttjar databaser över fyndigheter och datoriserade verktyg för 
planering mot olika tidshorisonter. Hjälpmedlen är mycket kraftfulla och bidrar till en effektiv 
optimering av produktionen, i första hand avseende kvalitetsutfall. Denna typ av verktyg  
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används inte alls eller endast i begränsad omfattning inom bergmaterial- och stenindustrierna. 
Behovet av planeringsverktyg för mindre och mellanstora täkter respektive stenbrott bör 
specificeras och anpassade verktyg utvecklas. 
 
 
 
7.9 TILLVARATAGANDE OCH ÖVERFÖRING AV S.K. TYST KUNSKAP - UTBILDNING 
 

Praktisk erfarenhet är mycket viktig inom MinBaS-branscherna. Så kallas tyst kunskap utgör 
troligen en viktig bas för produktionen. Denna kunskap kan inte föras vidare till nya operatörer 
och arbetsledare utan särskilda åtgärder. Den fortsatta kompetensförsörjningen är därför känslig 
för stora avgångar. En slutsats är att kunskapsbasen behöver säkerställas genom att ta tillvara på 
erfarenheterna som finns i branscherna. Detta kan ske med hjälp av särskilda projekt där erfaren 
personal intervjuas. För att det ska bli framgångsrikt måste kommunikationen mellan 
erfarenhetsbärare och intervjuare åstadkommas genom gemensam utbildning bland annat 
avseende bergegenskaper. Karterade erfarenheter och kunskaper förs därefter vidare i 
utbildningsmaterial och utbildningar. 
 
 
 
7.10 DEFINITION AV SKUT OCH MÄTNING AV SKUTSTORLEK 
 

Övergången till mobil larvburen krossning utan matare har ökat problemet med skut. 
Operatören/grävmaskinisten i en mobil kross undviker skut i krossen och lägger därför undan 
material som skulle kunna passera. Därmed uppstår en diskussion om vem som bär ansvaret för 
skuthanteringen, losshållaren eller krossentreprenören. Med bra definitioner på skut med hänsyn 
till situationen och med möjlighet att enkelt mäta skutens storlek mot dessa definitioner kunde 
ansvarsfrågan hanteras. Ett projekt för att lösa dessa problem bör initieras. 
 
 
 
7.11 ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE SAMVERKAN MELLAN FORSKARE I SVERIGE 
 

Kartläggning av pågående forskning visar att samverkan mellan forskargrupper i Sverige som 
arbetar med forskning inom områdena industrimineral, bergmaterial och natursten är begränsad. 
Konkurrensen om forskningsmedel, skilda forskningsområden samt olika forskningsmetoder och 
tradition kan vara några orsaker till detta förhållande. EU-finansiering underlättar samverkan 
med internationella forskargrupper, men kan samtidigt ha en tendens att motverka samarbete 
mellan svenska forskare. MinBaS-programmen har gett möjlighet att förbättra situationen och 
skapa nya nätverk. Nya initiativ för att ytterligare utveckla denna samverkan bör tas. 
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