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Sammanfattning 

Denna rapport ingår i rapporteringen av Swebrecs projektet ”Modell för pallsprängning och förkross i 

dagbrott 2.2”. Projektet ingår i Swebrecs forskningsprogram och stöds av Atlas Copco, Boliden, Dyno 

Nobel, Kimit, LKAB och Nordkalk. Swebrec tillhör institutionen för samhällsbyggnad vid Luleå 

tekniska universitet. Projektet genomförs i nära samarbete med personalen vid Bolidens dagbrott i 

Aitik där försöksverksamheten är förlagd. 

 

Målet är att öka malmflödet genom kvarnarna. För att klara detta behövs en bättre geologisk modell 

för karakterisering av malmen och en bättre beskrivning av hur sprängningen skall utföras i olika 

geologiska områden eller domäner. Swebrecs övergripande uppgift i projektet är att bidra med ny 

kunskap, att kartera och dokumentera testsalvor samt följa upp fragmenteringen för att senare kunna 

ge sprängtekniska rekommendationer som leder till att fragmenteringen kan styras. Swebrec följde i 

detta projektsteg upp styckefallet fram till förkrossen. Malmens väg efter krossen genom malmladan 

har vi för närvarande ingen exakt kunskap om och styrning av kvarnarna sköts helt och hållet av Aitiks 

personal. 

 

I ett förberedande projektsteg undersöktes om 3- dimensionella bilder av pallens front kan karteras på 

ett ändamålsenligt sätt för att få användbar geologisk information som indata till 

fragmenteringsmodeller. Detta projektsteg rapporteras i underlagsrapporten ”Strukturkartering av 

Salva 4141-2 i Aitikgruvan”.  

 

Denna rapport omfattar en uppföljning av fragmenteringen i en testsalva (4141-2 den 28 juni 2005) 

med hjälp av två oberoende optiska mätsystem. De två testade systemen var det manuella Split 

Desktop och det automatiska och fast installerade Split On-line respektive. Uppföljningen gjordes för 

att försöka relatera den tidigare utförda strukturkarteringen till det uppmätta styckefallet. Styckefallet 

har i projektet bedömts som metodberoende. En avsikt var att kunna rekommendera gruvan att 

använda det mätsystem som ger de trovärdigaste styckefallskurvorna.  

 

Fältarbetet omfattade också uppföljning av borrning och laddning. Salvan, som var på 190 kton hade 

119 stycken hål laddade med totalt ca 50 ton sprängämne. Försättningen och hålavstånden var 

nominellt 7,7 m respektive 9,7 m. Produktionshålen var nominellt Ø311 mm och konturhålen Ø152 

mm respektive Ø127 mm. Salvan tändes upp med 42 ms fördröjning mellan hålen och 176 ms mellan 

raderna. Den specifika laddningen för Ø311 mm var 0,88 kg/m3. Analysen av borrning och laddning 

gav flera intressanta resultat.  
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Längden för Ø311 mm hålen varierade mycket. Skillnaden mellan största och minsta längd var ca 2,6 

m. Avladdningarna varierade också mycket i alla hålen. 

 

Salvan laddades med Titan 8080 (20 % ANFO- inblandning) med hjälp av Dyno Nobels automatiskt 

datastyrda SSE truck. Densiteten i hålen efter gasning beräknades till ca 1160 kg/m3 i hålens övre del 

och till ca 1240 kg/m3 i hålets botten vilket stämmer rätt bra med planerade värden.  

 

En jämförelse av planerade laddningsmängder per hål med verkliga mängder visade att laddningen 

följde planen - noggrannheten låg inom ca ett kilo. Tre hål (mängder) avvek dock kraftigt. 

 

Sprängämnets slutliga densitet efter gasningen kontrollerades i två omgångar. Första omgången gav ett 

medelvärde på 1080 kg/m3 för 5 lodade hål. I andra omgången mättes gasningsförloppet i 6 hål, vilket 

varierade en del beroende på om hålen var våta eller torra. Sprängämnets slutliga svällning i hålen var 

i genomsnitt ca 1,35 m för de torra hålen och ca 0,9 m för de våta. Densitetens medelvärde var högt, 

1255 kg/m3, för de 6 hålen sannolikt på grund av osäkra antaganden om hålens volymer. För alla de 6 

kontrollerade hålen var gasningen i det närmaste klar efter ½ timme oberoende av vatten.  

 

Borrnings- och laddningsdata har använts som indata för beräkning av fördelningen av specifika 

laddningen med hjälp av planeringsverktyget JKSimblast. Detta visade att specifika laddningen var 

ojämnt fördelad i salvans övre del sannolikt beroende på ojämnt laddade hål.  

 

Uppföljningen och analysen av fragmenteringen visade att medelstyckefallet från Split Desktop (P50 

med 20 % så kallad finandelskorrektion) låg ca 250 mm över motsvarande värde K50 för Split On-

line. För P80 jämfört med K80 var skillnaden ca 400 mm. Systemen gav alltså klart olika 

styckefallsresultat. 

 

Styckefallskurvorna visade att finandelskorrektionen är mindre viktig för P80 men blir allt viktigare 

för finare fraktioner. Styckefallskurvorna tyder på att manuell bearbetning av bilderna i Split Desktop 

med en finandelskorrektion, ger det mest trovärdiga styckefallet. Nackdelen med den manuella 

analysen var att bearbetningen tog upp till 30 min per bild vilket gjorde arbetet omfattande och dyrt. I 

sitt dåvarande skick var inte Split On-line tillräckligt driftsäkert för noggrann uppföljning av 

fragmenteringen. Inför kommande mätningar behöver On-line systemet modifieras. 

 

En mindre provtagning gjordes och fyra tunnor som innehöll ca 350 kg finmaterial vardera togs ut för 

siktning och parameterpassning till Swebrecfördelningen. Den största stenstorleken varierar mellan 

185 och 245 mm. Swebrecfördelningen har allmänt visat sig återge hela styckefallsfördelningar  
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mycket bra och kunde därför användas för att göra fullständiga prognoser från ett begränsat stickprov. 

För salva 4141-2 konstruerades fördelningen genom att kombinera P50 och P80 värden med vald del 

av siktade fördelningen. De blir alltså möjligt att konstruera en hel fördelning utifrån några stickprov 

och t ex K80 förutsatt att Split On-line ger trovärdiga K80-värden.  

 

Slutligen har vi försökt att hitta samband mellan domänindelningen och styckefallet enligt 

grundhypotesen att området var geologiskt homogent. Alternativthypotes var att området bestod av två 

olika geologiska domäner. Vi har inte funnit något stöd för alternativet och därför måste 

grundhypotesen gälla tills vidare. Bättre kontroll av borrning och laddning för att minska spridningen i 

styckefallet och en mer tillförlitlig fragmenteringsanalys bör i framtiden kunna visa om styckefallet 

kan kopplas till specifika geologiska domäner i gruvan. 
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Executive summary 

This report is a part of the reporting of the Swebrec project “ Model for bench blasting and primary 

crusher in an opencast mine 2.2”. The project is part of Swebrec’s research program sponsored and by 

Atlas Copco, Boliden, Dyno Nobel, Kimit, LKAB and Nordkalk. Swebrec belongs to Luleå University 

of Technology. The project was accomplished in close cooperation with the personnel at Bolden’s 

Aitik mine, Gällivare where the field test was located. 

 

The goal is to increase the throughput of the mills. To achieve this, there is a need for better geological 

models and a better description of the blasting in different geological domains. The over all task for 

Swebrec in this project, is to contribute with new knowledge, to map and document test blasts and 

monitor fragmentation, for future recommendations on the control of the fragmentation. In this step, 

Swebrec followed the fragmentation up to the primary crusher. For the time being we have no 

possibility to trace the ore through the ore storage. 

In a preparatory step, an investigation was made to find out if mapping of the front with help of 3- 

dimensional images would give usable geological information as input data to fragmentation models. 

This step is reported in the supplementary report ”Strukturkartering av Salva 4141-2 i Aitikgruvan”. 

 

This report comprises a follow-up of the fragmentation in a production blast (no. 4141-2, June 28th 

2005) with help of two independent optical methods. The two systems tested were the manual Split 

Desktop and the automatic Split On-line in a fixed installation. The follow-up was made to relate the 

structural mapping results to the measured fragmentation. The fragmentation results were judged to be 

dependent on the method. One purpose was to recommend the system that produces the most 

trustworthy fragmentation curves.  

 

The fieldwork also comprises a follow-up of drilling and loading. The 190 kton blast contained 119 

holes loaded with a total weight of approximately 50 ton of explosives. Burden and spacing were 

nominally 7,7 m and 9,7 m. The production holes were nominally Ø311 mm and the contour holes 

Ø152 mm and Ø127 mm respectively. The blast was initiated with 42 ms delay between the holes and 

176 ms between the rows.  The specific charge for the Ø311 mm holes was 0,88 kg/m3.  

 

The blast hole length Ø311 mm varied a great deal. The difference between the extremes was 

approximately 2,6 m. The unloaded hole lengths also varied very much.  

The blast was loaded with the bulk emulsion Titan 8080 (20 % ANFO- mixed in) with the help of 

Dyno Nobel’s automatic computerized SSE truck. The density in the holes after gassing was 

calculated to be 1160 kg/m3 in the upper part of the hole and to approximately 1240 kg/m3 in the  
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bottom part of the holes, which is in good agreement with planned values. 

A comparison of the planned amount of explosives per hole with the true amount has shown, that 

charging was according to the planned – the accuracy lay within approximately one kg. However, 

three holes differed markedly. 

 

The final density of the explosives was checked in two tests. The first test gave a mean value of 1080 

kg/m3 for 5 loaded holes. In the second test, the gassing was measured in 6 holes, which varied 

somewhat depending on water in the holes. The final swelling was on average about 1,35 m for the dry 

holes and about 0,9 m for the wet ones. The density average was high, 1255 kg/m3, for the 6 holes 

probably due to uncertain assumptions about the blast hole volumes. The gassing was finished after ½ 

hour for all 6 holes. 

 

The drill- and blast data was used as input for the calculation of the distribution of the specific charge 

(JKSimBlast). The calculations showed that the specific charge was unevenly distributed in the upper 

part of the blast, probably due to unevenly charged blast holes.  

 

The follow-up and the analysis of the fragmentation showed that the average fragmentation from Split 

Desktop (P50 with 20 % fine correction) lay about 250 mm above the corresponding K50 value for 

Split On-line. For P80 compared with K80 the difference was about 400 mm. The two systems 

accordingly gave a distinctly different fragmentation result. 

 

The fragmentation curves showed that the fines correction is less important for P80 but becomes more 

important for finer fractions. The fragmentation curves indicate that a fines correction and manual 

retouching of the images in Split Desktop will give the most credible fragmentation data. The 

drawback with the manual system was that retouching took up to 30 min per image, which made the 

work extensive and expensive. As things were then, Split On-line did not give reliable fragmentation 

data. In the future, the On-line system should be modified. 

 

Four barrels each containing about 350 kg of fine material were taken out for sieving and parameter 

fitting to the Swebrec-distribution. The largest fragment varied between 85 and 245 mm in size. The 

Swebrec-distribution has in general reproduced the sieving curves quite well and could therefore be 

used to make a complete fragmentation prediction based on the samples.  

 

For blast 4141-2 the distribution was constructed through a combination of the average P50 and P80 

values and a limited part of the sieved samples. Accordingly, it would also be possible to construct the 

entire distribution based on a few sieve samples and for example K80, provided that Split On-line  
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gives reliable K80-values. Finally, an attempt was made to find a relation between a subdivision of the 

blast in two domains and the fragmentation. The basic hypothesis is that the blast is geologically 

homogenous. The alternative hypothesis is that the volume consists of two different geological 

domains. No support was found for the alternative hypothesis of a pronounced geological difference. 

A better control of D&B to minimize the scatter in fragmentation and a reliable fragmentation analysis 

could in the future show if the blast fragmentation may be coupled to specific geological domains in 

the Aitik mine. 
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1 Inledning 

Denna rapport är den andra i rapporteringen av Swebrecs projekt 2.2 ”Modell för pallsprängning och 

förkross i dagbrott” som finns i Swebrecs forskningsprogram. 

 

Bergmassans sprickighet anses ha betydelse för det sprängda styckefallet och sprickdata ingår därför 

som en viktig faktor i många empiriska styckefallsmodeller. Modellen Kuz-Ram, Cunningham (1987, 

2005), är kanske den mest kända äldre fragmenteringsmodellen med sprickstatistik som indata. En 

senare CZM (Crush Zone Model) har utvecklats ur Kuz-Ram modellen. Modellerna används för att 

förutsäga styckefallet från olika strukturgeologiska områden.  

 

Den första projektrapporten, (Nyberg 2005), som handlar om strukturkartering av salva 4141-2 i 

Aitikgruvan har försökt svara på frågan, om tredimensionella bilder av en pallvägg kan användas för 

att få strukturgeologisk information till hjälp för styrning av styckefallet från pallsprängning?  

 

Här följer vi upp resultaten från salvan genom att med olika metoder mäta styckefallet i samband med 

utlastningen av kopparmalmen. Detta ansågs nödvändigt därför att styckefallskurvor tidigare visat sig 

vara metodberoende. Flera av de metodproblem man stöter på vid mätning av styckefallet beskrivs i 

Franklin & Katsabanis (1996) och Ouchterlony (2003). 

 

Det är huvudsakligen optiska metoder som har många felkällor. Någorlunda ”sanna” värden på 

styckefallet får man med siktning av stickprov som naturligtvis lider av svårigheterna att hitta 

representativa mängder från stora salvor. Exempelvis har stickprov från en krosstäkt i Vändle 

analyserats av Ouchterlony m.fl., (2005). 

 

Projektmålet är att ta fram en beskrivning av hur sprängningen skall utföras i olika geologiska 

områden eller domäner i Bolidens gruva i Aitik så att genomströmningen i kvarnarna ökar. 

 

Kvarnarnas malmflöde är som störst vid en optimal fördelning av styckefallet och uppgiften är att 

försöka styra styckefallet redan i planeringen av salvan så att malmflödet blir optimalt. Före det att en 

styrning blir möjlig måste ytterligare en del arbete göras. Några viktiga uppgifter är: 

 

• Vidareutveckla och utvärdera strukturgeologiska analysmetoder för andra geologiska områden 

i gruvan 

• Skaffa tillgång till effektiv och säker analys av styckefallet 

• Se till att salvorna är laddade enligt gruvplaneringen 
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• Utnyttja fullt ut ny kunskap om styckefallets verkliga fördelning 

• Använd modelleringsverktyg för prognoser i varierande geologi 

 

Aitik driver ett eget optimeringsprojekt som inkluderar hela kedjan från gruva till kvarn, Bergman & 

Berggren (2005). Förstudier av Berggren (2001) tyder på att malmflödet i kvarnarna kan öka med 

kanske 20 % om den specifika laddningen ökar med 35 %. Samma förstudie visar samtidigt att den 

uppmätta fragmenteringen inte har ändrat sig nämnvärt. Detta kan betyda att mätningen av styckefallet 

in fungerar bra eller att andra faktorer, t ex mikrosprickor, som inte syns i styckefallet påverkat 

malmflödet. Undersökningsresultaten är emellertid inte signifikant säkerställda.  

 

Vår uppföljning slutar vid kross 4 och 5 d v s den punkt där malmen tippas från truck och före det att 

malmen kommer in i nya ladan. Se Figur 1-1. Detta är rimligt i och med svårigheten att följa 

krossmaterialet igenom ladan hela vägen till kvarnarna där det kan analyseras igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1-1 Flödesschema kross till kvarn. 

Figur 1-2 visar hela Aitiks dagbrott. Dagbrottet ligger ca 20 km öster om Gällivare och mäter ca 3 

gånger 1 km. Dagbrottets botten ligger för närvarande ca 330 m under referensnivån. Den aktuella 

salvan ligger på lastnivå 300 m mitt på hängväggen med fronten mot nordväst, se röd markering.  
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Figur 1-2 Översiktsbild över Aitiks dagbrott. Salva 4141-2 är markerad med röd pil. Nordpilen 

visar gruvmätningens lokala nord. Geografisk nord pekar 90 grader åt vänster. 

2 Geologi 

2.1 Storskaliga geologin 

Den storskaliga geologiska trenden är att strukturerna stryker geografiskt ungefär N-S. Mer precis 

stryker malmen N20V och stupar ca 45° mot väster enligt en omfattande studie av Sjöberg (1999). 

Enligt West m.fl., (1985) kan det finnas 6 spricksystem mitt på hängväggen d v s vid platsen för vårt 

försök. 

 

I denna rapport använder vi ett koordinatsystem som gruvans inmätningspersonal har använt vid 

inmätningen av referenspunkter inför fotografering av testsalva 4141-2 (Nyberg, 2005). 

Koordinatsystemet är roterat 90 grader i positiv riktning i förhållande till det som Sjöberg (1999) 

använder och har sin nordriktning angiven i Figur 1-2. 

N 
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2.2 Försöksområdets geologi 

Det som i West m.fl., (1985), benämns ”middle angle foliation FOM” för hela mittersta hängväggen, 

stämmer bra med den strukturgeologiska huvudtrenden lokalt i försöksområdet enligt våra egna 

erfarenheter (Nyberg 2005). Den använda fotografiska metoden beskrivs av Gaich (2004). Se också 

analysprogrammet JMXAnalyst 1.8.2, www.3gsm.at. Kärnkarteringen som utförts av Nordin, Boliden 

rapporteras av Nyberg (2005). Resultaten visade att de dominerande strukturerna är orienterade i 190-

195° med en stupningsvinkel av ca 45°.  

 

Figur 2-1 visar i stereografisk projektion, jämförelser av de dominerande orienteringarna av 

försöksområdets strukturer. Bilderna visar till vänster och till höger resultatet av kartering av vägg 

respektive av kärna. Överensstämmelsen är god, vilket Figur 2-1 visar. Båda figurerna har 

dominerande punktsvärmar i riktning ca 15°. 

 

 

Figur 2-1 Väggkartering till vänster och kärnkartering till höger. 

Figur 2-2 visar en bild av försökspallens läge i gruvans koordinatsystem med inlagda kärnborrhål 

borrade snett genom pallen. Pallen är knappt 200 m lång utmed fronten som stupar mot nordväst. 

 

Figur 2-3 visar genereringen, med hjälp analysprogrammet, av ett av spricksystemen utifrån kartering 

av västra väggen. Det genererade spricksystemet används lämpligen för en kontroll av rimligheten i 

bestämningen av medelsprickavstånden, som beräknas utmed så kallade scan lines. Medelavstånd i 

Figur 2-1, är ca 0,7 ± 0,7 m.  
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Vid kartering av större ytor har vi sett att motsvarande medelavstånd kan vara så högt som 1,3 ± 1,4 m 

vilket tyder på lokala variationer av sprickigheten och att karteringsprincipen därför bör tänkas 

igenom. Från linjekartering utmed fyra linjer parallellt med hålen för kärnkartering är sprickavståndet 

ca 0,5 m. Från de 6 kärnorna är sprickavståndet ca 0,3 m. Det är tydligt att resultatet är metodberoende 

vilket också kommer att gälla för styckefallsprognoserna som använder geologiska indata av de typer 

som visas i figurerna 2-1 och 2-3. 

 

När det gäller medelsprickavstånd för hela mittersta hängväggen så anger Sjöberg, (1999) ett 

medelvärde på dominerande sprickgruppen på 1,00 ± 0,6 m. För övrigt finns bergmekaniska data att 

hitta i Sjöberg, (1999). 

 

Figur 2-2 Försökspallens läge med kärnborrhålens orientering markerade i gruvans 
koordinatsystem. Västra pallväggen ligger i bilden nordväst om salvan och stupar mot 

nordväst.  

N 

50 m

Kärnborrhål 
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                     Krön 

 Fot 

Figur 2-3: Typisk sprickfördelning i västra väggen genererad av JMXAnalyst 1.8.2. De 

streckade linjerena visar så kallade ”scan lines” till hjälp för bestämning av 

medelsprickavståndet. 

Figur 2-4 visar hur mineralen i borrkaxet fördelas hålvis över pallen (Aaltonen, 2005). Mineralogiskt 

karakteriserades området av muskovitskiffer (gul), biotitskiffer (grön) och biotitgnejs (turkos). Det 

finns en svag tendens till minskande biotitskiffer i pallens västra del vilket skulle tala för att detta 

område utgör en separat domän. 

 

Det samlade intrycket av den geologiska analysen är att den västra väggen är mer uppsprucken i en 

råare ytstruktur och har två mindre tydliga spricksystem. Förutom dessa spricksystem finns ett 

dominerande spricksystem som verkar finnas i hela väggen. Därför delas väggen enligt hypotes H1, i 

ett homogent område alternativt enligt H2, i två olika områden. Se kapitel 4.5. 

 

Enligt sprängplanen var salvan planerad med konstant specifik laddning d v s med konstanta 

hålavstånd och försättning. En skillnad i styckefall och sprängbarhet (A-faktorn) skulle därför rimligen 

bero på strukturgeologiska faktorer. Detta ville vi undersöka genom att följa styckefallet fram till 

krossen. 
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Figur 2-4 Försöksplatsens mineralogi utifrån analys av borrkax. 

3 Fältförsök testsalva 4141-2 

3.1 Salvans utformning enligt laddplanen 

Figur 3-1 visar vår testsalva, 41241-2, från den 28 juni 2005. Salvan var i Aitiks mått rätt liten och för 

vår del kanske i minsta laget med tanke på att styckefallet delvis beror av så kallade randeffekter. 

Salvan hade totalt 119 stycken hål varav 118 stycken var laddade med totalt ca 50 ton sprängämne. 

Beräknade volymen var 66868 m3 d v s ca 187 kton förutsatt densiteten 2,8 kg/m3. Försättningen var 

7,7 m och hålavstånden 9,7 m. Underborrning och påhugg bedömdes ha en noggrannhet av ± 0,5 m. 

 

Tabell 3-1 visar för respektive diameter antal hål, medelvärdet av laddade mängder kg och specifika 

laddningen kg/m3 för de tre håldiametrarna. Produktionshålen var nominellt Ø311 mm men i praktiken 

ca Ø317 mm. 

BS=12/18 

BS=22/24 

N 
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Figur 3-1 Laddad salva nummer 4141-2. 

Figur 3-2 visar borrhålens läge. Salvan initierades i nordöstra hörnet och var kopplad så att den skulle 

kasta mot norr. Salvan tändes upp med 42 ms mellan hålen och 176 ms mellan raderna. Salvans östra 

del hade 61 stycken Ø152 mm konturhål mot tidigare förspräckning. Konturen i västra delen hade 14 

stycken Ø127 mm hål. Resterande 44 stycken Ø311 mm hål var produktionshål. 

 

Tabell 3-1: Borrhålsdiametrar, laddning och planerad specifik laddning för salva 4141-2. Värdena är 

medelvärden för respektive diametrar utifrån laddrapporten. 

Diameter 

mm 

Antal 

stycken 

Laddning 

kg/hål 

Specifik laddning 

kg/m3 

311 44 878,7 0,88 

152 61 235,9 0,84 

127 14 155,7 0,77 
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Figur 3-2 Salvans borrhål med gränser inlagda. Norr är uppåt i bilden vilket också visar 

kastriktningen. 

 

3.2 Laddning 

Figur 3-3 visar hur salvan laddades med Titan 8080 med 20 % inblandning av ANFO, med hjälp av 

Dyno Nobels automatiskt datastyrda SSE truck. Ursprungsdensiteten på sprängämnets matris 

planerades till 1420-1440 kg/m3 och den planerade slutliga medeldensiteten efter gasning i 

spränghålen var enligt tillverkaren Dyno Nobel ca 1180 kg/m3. Beräkningar av densiteten på olika 

djup gav ett medelvärde för totala hållängderna på 1200 kg/m3, 1160 kg/m3 i hålens övre del och 1240 

kg/m3 i hålens botten.  

 

Sprängämnets slutliga densitet efter gasningen kontrollerades i samband med laddningen av hålen och 

monteringen av VOD kablarna. Se avsnitt 3.7.  

 

En stor del, 36/44 eller 82 %, av salvans 311 mm hål laddades med SSE trucken. Uppföljningen av 

verkliga mängder sprängämne per hål har visat att de 36 stycken automatiskt laddade hålen i medeltal 

hade 841 ± 159 kg sprängämne. En direkt hålvis jämförelse av planerade mängder med verkliga 

mängder visade att tre av hålen d v s hål nummer 3, 16 och 37 har haft kraftigt avvikande mängder, − 

424, −176 respektive +140 kg. Orsaken till detta är okänd. För övrigt överensstämde planerade 

mängder med laddade mängderna med ca ett kilos noggrannhet. 

N 

Förspräckning 

14 st. 127 mm

61 st. 152 mm 

44 st. 311 mm
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Figur 3-3 Laddning av så kallat Site Sensitised Emulsion från en SSE truck. 

Ett planeringsverktyg, (www.jksimblast.com) Figur 3-5 till 3-7, har använts för kontroll av 

fördelningen av specifika laddningen i salvan. Genomsnittliga försättningen och hålavstånden var 7,5 

m med min-max = 6,9-8,0 m respektive 9,9 m med min-max = 8,7-10,6 m. Polygonens teoretiska yta 

och volym är 4578 m2 respektive 68667 m3. Genomsnittliga specifika laddningen utifrån JKSimblast 

för alla hålen beräknades till 0,727 kg/m3. Se avsnitt 3.4 för detaljerad beskrivning av 

energifördelningen. 

3.3 Hålens längd 

Statistik för hålens längder för de tre diametrarna Ø311 respektive Ø152 och Ø127 mm visas i Tabell 

3-2 och Figur 3-4. Grunddata finns i gruvans salvplan för salva 4141-2. 

Tabell 3-2 Statistik för de totalt 119 hålens längder i meter. 

Diameter, mm Antal värden N Medel Minimum Maximum Stdavv. 

311 44 15,80 14,12 16,69 0,82 

152 61 14,61 14,42 15,03 0,15 

127 14 15,42 15,16 15,54 0,12 

 

Standardavvikelsen för 311 mm hålen var stor. Skillnaden mellan största och minsta hållängd var ca 

2,6 m delvis på grund av att pallens höjd varierande en del. 
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Figur 3-4 En box-plot för längderna med medelvärde, ± 1 samt ± 1,96 standardavvikelse. 

3.4 Verktyg för utformning av salvan 

Figur 3-5 visar ett horisontellt snitt av salvans begränsning.  Bakre produktionshålen Ø311 mm och 

konturhålen Ø152 mm respektive Ø127 mm var utan förladdning. I hålen 32-35 satt VOD-kabel 

(avsnitt 3.7) och i hålen 22, 27, 30, 31, 41 och 44 mättes gasningen efter laddningen (avsnitt 3.6). 

 

Figur 3-6 och Figur 3-7 visar den specifika laddningen i kg/t (JKSimblast) på nivåerna 293 och 297 m 

d v s medelnivån för övergången förladdning/sprängämne respektive mitt på sprängämnespelaren. 

Gruvans egna data (koordinater, hållängder, håldiameter etc.) utgör indata för beräkningarna. Rött står 

för hög specifik laddning och blått för låg. Det är önskvärt att uppnå en jämn energifördelning vilket 

rimligen borde ge ett finare styckefall, speciellt i hårt och massivt berg. Trots begränsade data på 

förladdningens längder har vi fått vi en klar bild av salvans energifördelning. Resultat och 

kommentarer summeras nedan. 

 

• Den specifika laddningen utmed den fria ytan är ojämn beroende på omflyttning av hål utmed 

pallfronten vilket har till effekt att produktionshålen kommer nära varandra. 

• Figur 3-6 visar ett område med låg specifik laddning i salvans södra del delvis beroende på 

ojämn förladdning av produktionshålen. 

• Figur 3-6 visar låg specifik laddning mellan de sista produktionshålen och konturen.  

• I Figur 3-7, i salvan östra del, finns ett område med låg specifik laddning. Detta beror troligen  
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• på ett fel i programmet (hål 9) och inte på salvan i sig.  

• Figurerna visar att specifika laddningen är högre för konturhålen i den östra delen som var 

förspräckt. Detta beror dels på den grövre håldiametern sista raden, dels på kortare hålavstånd 

och/eller kortare förladdning. Avstånden var ca 4,9 × 3,0 m respektive 4,3 × 4,1 m. Notera att 

konturen har kortare hålavstånd än försättning.  

• En jämnare och mer kontrollerad energifördelning i salvorna ökar möjligheterna till att minska 

sprängskadorna. 

 

 

Figur 3-5 Horisontellt snitt genom salvan. Hål utan förladdning är markerade skärt (med 
tillåtelse av Dyno Nobel Europa 2005). 

N 

14 st. 127 mm 

61 st. 152 mm

44 st. 311 mm
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Figur 3-6  Specifika laddningen på nivå 293 d v s strax nedanför övergången från förladdning 
till sprängämne (med tillåtelse av Dyno Nobel Europa 2005). 

 

Figur 3-7 Specifika laddningen på nivå 297 d v s mitt på sprängämnespelaren (med tillåtelse av 

Dyno Nobel Europa 2005). 

N 

N 
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3.5 Avladdning 

Avladdningarna i produktionshålen Ø311 mm och konturen (Ø127 och Ø152 mm) är uppmätta i 19 

respektive 68 stycken hål. Tabell 3-3 visar statistik från mätningen. Histogrammen i Figur 3-8 visar 

hur avladdningen är fördelad kring medelvärdena för hålen. Speciellt konturens avladdning varierar 

stort och standardavvikelsen bör därför minskas speciellt i medelhårt berg för att bättre kunna 

kontrollera energifördelningen. 

Tabell 3-3 Avladdningen i m för Ø311 mm och Ø127 respektive Ø152 mm hål. 

Diameter, mm Antal värden N Medel Minimum Maximum Stdavv. 

311 mm 19 6,66 4,80 8,40 0,92 

127, 152 mm 68 5,35 2,60 8,80 1,50 

 

 
Histogram: 311 mm - production holes
K-S d=,14773, p> .20; Lilliefors p> .20

Expected Normal
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Histogram: 152 mm - trim holes
K-S d=,18273, p<,05 ; Lilliefors p<,01
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Figur 3-8 Avladdningen i a) Ø311 mm:s hål och b) Ø127 respektive Ø152 mm:s hål. 
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3.6 Mätning av gasningsförlopp 

Sprängämnesmatrisens densitet var planerad till 1420-1440 kg/m3 och det färdiga sprängämnets 

densitet efter gasning i spränghålen till ca 1180 kg/m3. Gasningshöjden ∆h m definieras som 

sprängämnespelarens momentana höjd minus pelarens höjd direkt efter laddning. Fyra torra och två 

våta hål mättes i samband med laddningen. Sprängämnets övre yta lodades för respektive hål ca 10 

gånger under ca en timme. 

  

Tabell 3-4 visar slutvärdena från mätningarna av gasningshöjden för hålen i Figur 3-5. Densitetens 

medelvärde för hålen utifrån tillgängliga borr- och laddata har beräknats till 1255 kg/m3 d v s ca 6 % 

högre än planerat efter ca en timmes svällning. Notera att hålen i Tabell 3-4 inte lodades. 

 

Tidigare cylinderförsök, genomförda på Gotland inom ”Less Fines projektet”, (Nyberg m.fl.. 2003), 

med Titan 6080 och 6000 i 100 mm kopparrör, visar att VOD som funktion av sprängämnets densitet 

avtar vid densiteten 1200-1300 kg/m3 d v s sprängämnet närmar sig gränsen för detonationsavbrott.  

 

De orimligt höga densiteterna i hål nummer 22, 27 och 31 (salva 4241-2) kan förklaras med att hålens 

djup H i tabellen, är planerade värden, men också med att sprängämnesmängderna kan ha fördelat sig 

på större volymer än borrhålens beroende på sprickor i berget. Vi har inga indikationer på 

detonationsavbrott från filmningen av salvan eller från annat håll. Därför är de beräknade slutliga 

densiteterna i dessa hål osäker.  

Tabell 3-4 Slutvärden efter ca en timmes mätning den 15 juni 2005. Inte mätbara värden (-). 

Håldiametern antas vid beräkningen vara Ø317 mm.  

Hål nr 22 27 30 31 41 44 

Längd H, m 16,45 15,58 16,65 16,42 14,12 16,42 

Tid, min 60 63 51 49 48 49 

Slutlig avladdning, m 7,7 7,7 6,4 7,5 5,4 6,7 

Vatten efter laddning, m - - - - 1,4 1,8 

Gasningshöjden ∆h, m 1,30 1,30 1,35 1,40 0,90 0,80 

Massa, kg 937 859 955 934 728 934 

Densitet, kg/m3 1357 1381 1181 1327 1058 1227 

 

Figur 3-9 visar 6 kurvor av gasningsförloppet d v s höjningen ∆h av sprängämnets övre yta med tiden. 

Hål 41 och 44 var våta, vilket i det här fallet innebär att det stod ca 1,4 respektive ca 1,8 m vatten över 

sprängämnet efter avslutad lodning. De övriga hålen hade inte mätbara mängder vatten. Se Tabell 3-4. 
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Figur 3-9 Mätningar av gasningsförloppet. 

Figuren ovan visar att gasningen i stort sett är avslutad efter ungefär en halv timme d v s när kurvorna 

börjar plana ut och att sprängämnet i de torra hålen sväller mer än i de våta. Ytan har höjt sig i 

genomsnitt ca 1,35 m för de torra hålen och 0,85 m för de våta. Den lägre höjden för de våta hålen 

beror sannolikt på att gasbildningen skett under tryck. Fler mätningar av svällning i kombination med 

vatten i hålen bör kunna ge statistik som visar vattnets påverkan på avladdningen.  

3.7 VOD och sprängämnets densitet 

I samband med att VOD-kablar sattes ut i hålen 32-35 enligt Figur 3-5 gjordes också mätningar av 

sprängämnets densitet (Linder, 2005). Figur 3-10 visar principen för VOD- mätningen. 

Mätinstrumentet (MicroTrap) var ett kontinuerligt mätsystem från MREL, se Appendix 8.1. 

 

Hål 41, 44 

Hål 22, 27, 30, 31 
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Figur 3-10 Mätning av VOD i hål 32-35. 

Resultaten sammanfattas i punkterna nedan. 

 

• VOD mätningarna från hål nummer 32 och 33 gav nästan inga resultat. Endast ca 1 m i hål 

nummer 33 gav ett resultat som blev VOD=5987 m/s. Förslagsvis mäts VOD under en tid för 

att klara ut om det är frågan om mättekniska problem.  

• Det genomsnittliga VOD-värdet för hål nummer 35 låg på 5686 m/s. De översta 4,7 m gav ett 

värde på 6215 med avtagande under ca 1,5 m för att slutligen de sista 3,5 m ge ett värde på 

5028. Mätningarna från hål nummer 35 innehåller en hel del brus. 

• Variationen av VOD beror sannolikt på sprängämnets densitetsvariation med djupet, på vatten 

i hålen och på bergets egenskaper.  

• Utifrån en i detta fall antagen kopp- och matrisdensitet på 1070 kg/m3 respektive 1340 kg/m3 

samt hål- och avladdningsvärden på 16,5 m respektive 6,5 m beräknades de slutliga botten- 

topp- och medeldensiteterna till 1240, 1160 och 1200 kg/m3. Gruvan använder för närvarande 

ett slutligt medelvärde på 1180 kg/m3 vilket ligger nära den beräknade slutliga densiteten i 

hålen. 

• Initieringstiden mellan hål 32-33, 33-34 och 34-35 var 25, 42 och 42 ms. Mätningarna visade 

att tiderna var 26,9, 42,2 och 36,0 ms vilket ligger inom felmarginalen ± 7 ms for Nonel. 

 

Tabell 3-5 visar en sammanställning av densitetsberäkningarna från hålen där VOD mättes. 

Medelvärdet är 1080 kg/m3. Någon tydlig skillnad i avladdning och densitet beroende på vatten i hål 

nummer 34 går inte att se. Densiteten är däremot lägre i Tabell 3-5 än i Tabell 3-4. Notera att hålens 

längd H i Tabell 3-5 har lodats. 
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Tabell 3-5 Gasning och håldensitet den 14 juni 2005. Inte mätbara värden (-).  

Hål nr. 32 33 34 35 19 

Längd H, m 16,5 16,2 15,0 17,7 15,3 

Laddat, kg 890 925 777 880 853 

Vatten före laddning, m 6,4 2,2 9,0 - - 

Vatten efter laddning, m - - 3,3 - - 

Avladdning efter gasning, m 5,1 5,0 6,4 7,4 5,7 

Beräknad densitet, kg/m3 990 1050 1150 1080 1130 

 

Orsaken till skillnaden är inte känd. Allmänt sett bör sprickor och spricksystem ge högre inpumpad 

sprängämnesvolym per hål och därmed högre densitet. 

 

En annan möjlig förklaring kan vara att hålen 32-35 låg begränsade utmed en linje ungefär parallellt 

med huvudstrukturerna i ett område med tät struktur till skillnad från hålen 22, 27, 30, 31, 41 och 44 

som låg spridda över en större yta.  

3.8 Filmning av sprängningen 

Två kamerasystem användes för filmning av sprängningen. Den ena var en digital videokamera, av 

typen Canon MV750i, för filmning med begränsad upplösning i tid. Avsikten var att få en 

övergripande uppfattning om hur salvan gick. Resultatet av denna filmning som visar att salvan gick 

normalt finns som videofilm. En CD-skiva med filmen har skickats till Aitik.  

 

Den andra kameran var en digital snabbildsvideo (Redlake, 2001). Bilderna från denna filmning, med 

500 bilder per sekund, var avsedda för detaljerad analys av väggens rörelse genom att följa mål 

hängda utmed fronten enligt beskrivning i MREL:s manual ”Blaster’s MAS Operation Manual Edition 

3.0”. Se Figur 3-11. Metoden har tidigare fungerat bra för beräkning av hastighet och kinetisk energi 

för en pallfront på Gotland (Oucherlony, 2004).  

 

Vid vår filmning i Aitik blev resultatet inte så bra på grund av dålig sikt och starka vindar som verkar 

ha flyttat målen från sitt ursprungliga läge. Vidare analyser av snabbildsfilmningen var därför inte 

meningsfulla. 
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Figur 3-11 Markeringar på väggen (små vita vinklade markeringar) före sprängning till vänster 

och till höger en av bilderna från höghastighetsvideon. 

3.9 Mätning av fragmentering 

Den sista delen i fältförsöket handlade om att följa upp fragmenteringen vid utlastning av salvan.  

Figur 3-12 visar lastarnas placering i gruvans koordinater. Figuren visar att vi har något begränsat med 

data. Totalt fotograferades 162 stycken trucklass manuellt under 4 dagar vid utlastningen. Av dessa 

analyserades 89 stycken och det finns koordinater till 79 stycken av de analyserade trucklassen. Salvan 

omfattade totalt 693 trucklass. 

 

Styckefallet beräknades med hjälp av två oberoende och olika optiska metoder (Split Desktop och 

Split On-line) därför att det uppmätta styckefallet verkade vara starkt metodberoende. Huvudsakliga 

metodskillnaden var att med den ena metoden fotograferades styckefallet på truckarnas flak direkt 

efter lastning med en modern digital systemkamera av typen Canon EOS 350 D med 75-300 mm 

teleobjektiv. Metoden gav en bild av flaket och styckefallets yta där flaket fungerade som skala i fotot 

enligt Figur 3-13. Analysen av bilderna var delvis manuell med hjälp av Split Desktop. 

 

Figur 3-13 vänster sida visar ett typiskt exempel på en originalbild (nummer 079 den 1 juli 2005 kl. 

13:48) som är tagen vid ett tillfälle med direkt solljus. Trucken i figuren (nummer 85) har ett flakmått 

inre/yttre = 638/670 cm. Detta mått, inre eller yttre, utgör alltså skalan. Till höger i figuren visas 

analysresultatet efter en första indelning med hjälp av Split Desktop och en efterföljande manuell 

retuschering.   
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Figur 3-12 Lastarens 79 stycken koordinater vid utlastning. Cirka 10 stycken koordinater ligger 

utanför salvans gräns och kan härröra från tidigare salva. 

Alla bilderna är tagna med ungefär samma avstånd mellan kamera och truck och vinkeln mellan 

optiska axeln och flaket var ungefär den samma för alla bilderna. Allmänt var ljusförhållandena goda 

men vissa bilder visar att en hel del damm virvlat upp bakom truckarna. Detta försämrade sikten och 

bildkvaliteten. Mer än hälften av bilderna togs under direkt solljus som Figur 3-13 visar. För optimal 

fotografering av styckefall bör rimligen ljuset vara diffust så att skuggorna försvinner och med dem en 

del manuellt retuscheringsarbete. 

 

Med den andra metoden fotograferas styckefallet automatiskt med Split On-line under tippning vid 

krossarna. Kamerorna ingår i en fast installation hos Aitik och triggas automatiskt när trucklasset 

tippas i krossen. Cirka fem bilder på malmen som flödar ner i krossen har används från varje tippning 

för beräkning av styckefallets medelvärde för trucken i fråga. 

 

 

Figur 3-13 Till vänster originalfoto (strax efter lastning) och till höger analysen. 

N 
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Figur 3-14 visar exempel på bilder som används för analysen. Till vänster ses en bild av det sprängda 

styckefallet under tippning och till höger en automatisk analys av fördelningen av fragmenten med 

hjälp av Split On-line. Figuren visar att mindre stenar kan klumpas ihop och tolkas som större kakor 

då kontrasten är dålig. 

 

 

Figur 3-14 Till vänster originalfoto och till höger analys enligt Split On-line. Ljusa delar tolkas 

som stenar och mörka som finmaterial. 

Totalt analyserades 502 bilder med Split On-line. Av dessa fanns 461 lastkoordinater från utlastningen 

av salvan enligt Figur 3-15. Som nämnts tidigare ligger en del material, som kan vara sprängt tidigare, 

utanför salvans gräns. Detta har inte påverkat analysen.  

 

Fragmenteringen har också beräknats genom siktning av stickprov från salvan. Se Appendix 8.4. Fyra 

stickprov togs ur salvan för vidare delning till fyra stycken mindre prover med finmaterial. Dessa 

samlades i tunnor med ca 350 kg i vardera tunnan för analys med hjälp av Swebrecfördelningen enligt 

Ouchterlony (2005). 

 

Första tunnan togs direkt ur salvan med hjälp av en grävmaskin som grävde ut en grop för att kunna 

hämta material ca 2 m ner i salvan. Detta gjordes för att minimera mängden med vägmaterial i provet. 

Det fanns dock en viss okänd mängd inblandning av vägmaterial när provskopan togs.  

 

Därefter togs stickprov 2-4 ut från salvan ca 2 m över lastnivån. Proverna samlades i höger och 

märktes enligt Figur 3-16. Efter ca en vecka togs finmaterial från stickproven med hjälp av en mindre 

hjullastare. Proverna samlades i tunnorna som sedan skickades för siktning (250 – 0,063 mm) till 

väglaboratoriet i Boden. Resultatet som vi fått tillbaka från laboratoriet är vanliga kurvor av 

styckefallet. Se Appendix 8.4. 
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Figur 3-15 Lastarens 461 stycken koordinater för analys med Split On-line. 

 

 

Figur 3-16 En Provhög (stickprov) från salvan. 
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4 Analys av fragmenteringsdata  

I detta avsnitt diskuteras analysmetodernas för- och nackdelar, viss statistik och samband mellan 

strukturgeologi och uppmätt styckefall. Data i avsnitten 4.1 och 4.2 analyseras med Split Desktop (P50 

och P80 värden) respektive med Split On-line (K50 och K80 värden). Analysen görs på P50 och K50 

därför att dessa värden ingår i styckefallsmodellering och på P80 och K80 för att de är förhållandevis 

okänsliga för störningar i mätsystemet och används av gruvan. Se exempel i Appendix 8.2.  

 

Beteckningen K som i t ex K80 används för den automatiska analysen, för att undvika förväxling med 

beteckningen P som vi använder i den manuella.  

4.1 Manuell analys med Split Desktop 

Figur 4-1 visar histogram av fördelningarna för P50, P80 och maximala blockstorleken. 

Variationsbredden för maximala blockstorleken är 800-2500 mm vilket kan förklaras med ojämn 

energifördelning och borrning samt variation i avladdning. Också bergets egenskaper bör ha påverkat 

variationsbredden även om försöksområdets geologi verkar rätt homogen. Se hypoteserna H1 och H2 i 

avsnitt 2.2. 

 

Tabell 4-1 visar P50, P80 och maximala blockstorleken med finandelskorrektionen satt till 0 %. 

Korrektionen görs manuellt utifrån mängden finmaterial som finns på trucklasset och 

splitprogrammets begränsade förmåga att upplösa fint styckefall. Enkelt uttryckt innebär korrektionen, 

att 0 % korrektion används vid mycket grovt styckefall och 100 % vid mycket fint. Tabell 4-2 och 

Figur 4-2 visar resultaten av 0, 20 och 50 % korrektion. För mer information, se www.spliteng.com.   
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Histogram: P50
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Histogram: P80
K-S d=,15657, p<,05 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: TopSize
K-S d=,10608, p> .20; Lilliefors p<,05
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Figur 4-1 Histogram av P50, P80 och maximala blockstorleken i mm med N=89. 

Tabell 4-1 Statistik (N = 89) av fragmenteringen P50, P80 och maximala blockstorleken med 0 % 

korrektion av finandelen beräknat i Excel. 

 Medel, mm Minimum, mm Maximum, mm Stdavv., mm 

P50 639 333 1432 223 

P80 981 509 2020 328 

Max 1409 810 2474 372 
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Tabell 4-2 visar att P80 inte påverkas nämnvärt av korrektionen men att P20 gör det. Figur 4-2 visar 

att kurvan med 0 % korrektion skiljer sig tydligt från de två andra som har korrigerats med 20 

respektive med 50 %. Beroende på att styckefallet är tämligen grovt så har 20 % korrektion bedömts 

ge mest pålitliga data. Medelvärdesberäkningarna i Excel skiljer sig en del från de beräknade 

medelvärdena i Split Desktop som lägger ihop bilderna på ett annat sätt. 
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Tabell 4-2 Korrektion av finandelen på 20 respektive 50 % beräknat med Split Desktop. Tabellen 

ger medelvärden. 

Korrektion, % P20, mm P50, mm P80, mm Max. block, mm 

0 312 586 990 2026 

20 80 425 849 1971 

50 50 390 824 1961 
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Figur 4-2 Fragmenteringskurvor med 20 respektive 50 % finandelskorrektion. 

4.2 Automatisk analys med Split On-line 

Figur 4-3 visar hur styckefallet K80 varierar med tiden under utlastningsperioden. En trendlinje över 

hela intervallet ligger i stort sett flackt på K80=600 mm. Mätningarna omfattar 502 trucklass.  

Variationsbredden i Figur 4-3 är uppenbarligen rätt stor. En del av variationen beror på direkta 

störningar under mätningen som t ex att bilderna tas utanför tippningssekvensen. Se Appendix 8.3. Det 

kan också finnas smuts på linser och allmänt varierande ljus. Det är känt sedan tidigare i Aitik, att 

speciellt finare fraktioner kan variera kraftigt i perioder beroende på ljuset. Dessa slumpmässiga och 

systematiska fel har inte korrigerats. 
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Figur 4-3 Styckefallets K80 mm variationsbredd för N=502 under utlastningen för tiden 30 juni 

till 4 juli 2005. Trendlinjen ligger nästan konstant på styckefallet 600 mm. 

Själva lastningen sker systematiskt från salvans ena ände till den andra. Lastaren börjar med att ta ut 

en gång in till salvans botten för att i nästa steg backa ut och börja om ett steg i sidled. Grovt sett så 

lastas olika geologiska områden beroende av tiden. Man skulle alltså kunna förvänta sig ett varierande 

styckefall med tiden. 

 

Figur 4-4 visar den statistiska fördelningen från den automatiska analysen med hjälp av Split On-line 

för K50 och K80. Fraktionerna är valda utifrån att medelvärdet K50 ofta används vid 

styckefallsmodellering med modeller av typen Kuz-Ram och att K80 analyseras relativt bra med Split 

On-line. Figuren till vänster visar fördelningen kring K50 med ett beräknat medelvärde på 170±108 

mm och till höger fördelningen kring K80 med ett beräknat medelvärde på 602±215 mm. 

Variationsbredden är klart större för K80. 
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Figur 4-4 Styckefallsfördelningen mm beräknad ur 502 värden för K50 och K80 med N=502. 

Figur 3-15 i föregående kapitel visar att en del berg ligger utanför själva salvans gränser och därför 

kan härröra från tidigare sprängning. Berget utanför gränslinjen har lastats under utlastningen av salva 

4141-2. Statistiskt avviker detta berg endast marginellt. Medelvärdet K50 för de 88 värdena utanför 

salvans gräns ligger på 176±114 mm jämfört med de 414 värdena inom salvans gränser som ligger på 

170±108 mm. Statistiskt sett tillhör de två områdenas styckefall alltså samma fördelning även om 

berget kanske kommer från olika sprängningar. 

4.3 Jämförelser av metoderna 

Split Desktop ger med få undantag grövre styckefall än Split On-line från en och samma skopa, men 

spridningen i data gör en statistisk analys nödvändig. Värdena för P80 och K80 skiljer sig statistiskt åt 

ca 400 mm vid en jämförelse av data t ex i Tabell 4-2 och Figur 4-3. För P50-K50 blir skillnaden ca 

250 mm. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande; styckefallet skall inte vara metodberoende.  

 

Figur 4-5 visar en typ av jämförelse av P80 med K80. Fraktionen är vald utifrån erfarenheten att 

grövre styckefall tolkas någorlunda rätt med båda systemen utan korrektioner. Jämförelsen blir därför 

mer rättvisande än om ett finare styckefall jämförts. 

 

En linje för samma styckefall skär diagonalt Figur 4-5. Samtliga värden utom 6 st. faller under linjen d 

v s den manuella analysen ger högre värden. Den heldragna linjen utgör en passning till mätdata. Det 

är en svag korrelation vilket den stora spridningen kring den nedre linjen antyder. Linjen är tvingad 

genom origo vilket är rimligt, då analysmetoderna är två varianter av samma system.  
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Figur 4-6 jämför i histogram fördelningar för alla analyserade data från manuell (P50) respektive 

automatisk analys (K50). Figuren till vänster visar fördelningen för 89 värden med medelvärdet P5089 

= 639±223 mm och till höger fördelningen av 502 värden med medelvärdet K50502=170±108 mm. 

Variationsbredden för den manuella analysen är dubbelt så stor, men relativt sett mindre än den 

automatiska analysen. Skillnaden i beräknade medelvärde är ca 450 mm vilket är klart signifikant. 
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Figur 4-5 Split On-line (K80, kross) vs Split Desktop (P80).  59 parade data. 

Figur 4-7 visar fördelningarna i histogram kring P80 (vänster) och K80 (höger). Medelvärdena är 

beräknade till P8089=981±328 mm respektive till K80502=602±215 mm. Även här ger den manuella 

analysen störst variationsbredd och skillnaden P80-K80 är i medeltal ca 380 mm. 
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Figur 4-6 Manuell analys (P50, N=89) till vänster och automatisk analys (K50, N= 502) till höger. 

Styckefall i mm. 
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Figur 4-7 Manuell analys (P80, N=89) till vänster och automatisk analys (K80, N=502) till höger. 

Styckefall i mm. 

En direkt parvis jämförelse i Figur 4-8 av medelvärdena P80 med K80 visar ungefär samma resultat 

som jämförelsen av hela populationerna ovan visar. Här har 48 stycken mätningar av 59 stycken 

möjliga valts ut för parvis jämförelse. Figur 4-9 visar skillnaden för medelvärdena d v s P80-K80 mm. 
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Figur 4-8 Värdena i mm, N=48, för Desktop (P80) respektive On-line (K80) för de två 

mätsystemen. 
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Figur 4-9 Fördelning av skillnader i mm P80-K80 för N=48 för de två mätsystemen. 

Beräkningar för värdena för den parvisa jämförelsen visar att P80=1010±329 mm och K80=615±283 

mm. Den manuella analysen ger alltså 395 mm högre värde. För att visa huruvida skillnaden är 

signifikant eller inte genomfördes en så kallad t-test för de 48 parade värden. Testet som jämför 

medelvärdena från P80 och K80 visar att skillnaden är signifikant. Se Tabell 4-3. 
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Tabell 4-3 Jämförelser av medelvärden med hjälp av t-test. Skillnaden är 395 mm. 

 Fractions P80 K80  

Mean 1010,02 614,52  

Variance 108501 80059  

Values 48 48  

Pearson Correlation 0,1   

Df 47   

T Stat 6,7   

P(T<=t) one-tail 1,04883E-08  100% significant 

T Critical one-tail 1,7   

P(T<=t) two-tail 2,09766E-08   

T Critical two-tail 2,0   

 

De två mätsystemen ger klart olika styckefall och frågan är vilket system man kan lita på. Genom att 

analysera bilder från båda systemen försöker vi svara på detta.  

 

Figur 4-10 visar exempel (originalbild nr. 41) på styckefallsfördelningen från en truck tolkat med de 

båda mätsystemen. Skillnaden är tydlig. Appendix 8.3 visar att bilder som analyserats automatiskt har 

mer finmaterial beroende på att större block ofta delas ner i mindre enheter och att skuggor tolkas som 

finmaterial. Manuell bearbetning av bilder verkar alltså nödvändig för att få en trovärdig analys.  

 

Det finns allmänt vissa nackdelar med att fotografera trucklassens ytor. En av dessa är den så kallade 

segregeringen (Santamarina & Fratta, 1996) d v s ytorna är inte representativa prov av trucklassen - 

fina fraktioner hamnar sannolikt i botten på flaket vid lastningen. En annan nackdel är att transporten 

med truck är skakig vilket också rimligen bidrar till segregeringen. Våra bilder togs emellertid nära 

lastningsplatsen vilket bidragit till en minskad transportberoende segregering. 

 

Appendix 8.3 visar att det också finns nackdelar med Split On-line. Det automatiska analyssystemet är 

inställt för att fotografera 5-6 bilder för beräkning av medelvärden av de olika fraktionerna. Analysen 

har visat att antalet bilder i själva verket är 1-5. Ca 1/3 har 1-2 bilder vilket tyder på att 

kamerasystemen behöver justeras. De analyserade bilderna var också rätt dåligt belysta och 

bildkvaliteten var överlag rätt dålig. Appendix 8.3 visar några av originalbilderna och tolkningen av 

dessa. 
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Figur 4-10 Skillnader i styckefall (originalbild 41) mellan Split On-line och Split Desktop. 

Huvudslutsatsen av analysen är att båda systemen har brister men att Split Desktop ger mest 

trovärdiga fragmenteringsdata efter korrektion för finandelen med 20 %. Nedan följer kommentarer 

och förslag till förbättringar av Split On-line. 

 

• Bildernas upplösning varierar 152 × 152 – 576 × 432. Det behövs enhetlig och högre 

upplösning. 

• Split On-line skiljer inte alltid ut själva flaket från styckefallet och ett tomt flak kan t ex tolkas 

som finmaterial. Förslagsvis uppdateras programvaran. 

• Styrning och kontroll av belysningen bör förbättras. 

• Några bilder innehöll färre fragment än vad som är nödvändigt för analys. 

• Vissa bilder har fotograferats på för kort respektive för långt avstånd. Systemet bör, om 

möjligt korrigera för detta d v s för varierande skala. 

• Vissa block har inte helt och hållet kommit med i bilden. Kanske justering av kamerans zoom 

hjälper. 

• Större fragment har delats in i mindre enheter. 

• Mindre fragment klumpas ihop till större. 

• Dålig upplösning kan resultera i att man ser ett stort block även om detta inte finns i 

originalbilden. 

• Vid tippningen bildas damm som kan påverkar analysen. 

• Skuggor kan tolkas som stora fragment. 

• Allmänna ljusförhållanden som variationer dag/natt sommar vinter påverkar tolkningen. 

• Ett stort fragment som täcks av finare kan tolkas som fint. 
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4.4 Analys av siktade stickprov 

Fyra stickprov togs vid utlastning direkt i salvan för siktanalys med hjälp av Swebrecfördelningen. Se 

Ouchterlony (2005) och avsnitt 3.9. Funktionen har använts på siktat styckefall i mer än 500 fall av 

sprängt och krossat berg. Passningen är i 19 fall av 20 bättre än r2 > 0,995. Funktionens parametrar är 

x50 = medelstyckefall (medianvärdet), xmax = största sten, d v s ett skutmått och b = kröknings- eller 

NBC-exponent för kurvan. 

 

Figur 4-11 visar passningen av Swebrecfördelningen med tre parametrar till medelstyckefallet för 

tunna 1-4. Korrelationen ligger på r2 = 0,996. Totalt siktades 1400 kg från 0,063-250 mm. 
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Figur 4-11 Swebrecfördelningen passad till siktprov 1-4 ur salva. Staplarna överst visar 
residualerna, d v s skillnaden mellan data och motsvarande kurvvärde.  

Genom att använda en begränsad del av siktdata i figuren ovan kan man konstruera en siktkurva för 

hela styckefallet från ett specifikt geologiskt område.  

 

Figur 4-12 visar hur konstruktionen av en sådan kurva går till. Av punkterna från laboratoriesiktning 

över intervallet 0,063-250 mm används den del som inte påverkats av ändeffekterna dvs. området 0,5-

125 mm. Därutöver används punkterna P50 och P80 ur Tabell 4-2. Sen varieras den andel som 

laboratorieproverna utgör av hela salvan tills bästa passning uppnåtts.  

 

Figur 4-12 visar den siktkurva som konstruerats med P50 och P80 från trucklass, bestämd med Split 

Desktop of finandelskorrektionen ff = 20%. r2 = 0,999. Andelen material i figuren < 125 mm är ca 22 

%. Diskussionen i Appendix 8.4 pekar mot att det verkliga värdet ligger högre.  
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Figur 4-12 De nedre punkterna är från siktningen av tunnorna 1-4 och de två övre är P50 och 

P80 från Split Desktop. Notera att värdena för x < 0,5 mm, x = 180 mm och x = 250 mm inte 

använts vid passningen. 

Under förutsättning att funktionen väl beskriver hela styckfallet behövs alltså endast ett begränsat 

antal värden i grovområdet samt siktning av stickprov ur salvan för att få en god uppfattning om hela 

fördelningen. Detta minskar arbetsinsatsen och förenklar styckfallsanalysen.  

 

Swebrecfördelningen kan också kombineras med fragmenteringsmodeller typ Kuz-Ram eller CZM. 

 

Figur 4-13 jämför fragmenteringskurvorna med hjälp av Swebrecfördelningen och Esen (2005), med 

Desktop data och sammansatta siktade Desktop data. Det verkar som om Swebrecfördelningen väl 

följer den konstruerade siktkurvan. Esens model länkar ihop JKMRCs framställning av Onederra m.fl. 

(2004) och Swebrecfördelningen och den verkar följa den konstruerade siktkurvan fast med något 

finare fragmentering under 50 % passerat. Notera att Swebrecfördelningen passas till 

fragmenteringsdata. Det gör inte Esens (2005) modell som använder typiska data för sprängämne, berg 

och utformning av salvor för att bestämma kurvans läge. 
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Figur 4-13 Predikterade fragmenteringskurvor vs sammansatta experimentella värden. 

 

4.5 Samband mellan domänindelning och styckefall 

Väggen i Figur 4-14, har tidigare delats in i domäner enligt underlagsrapporter av Nyberg (2005) och 

Gaich (2004). Figur 4-14 visar hur väggen delas in i domäner enligt de två hypoteserna H1 och H2. 

 

H1: Hela pallavsnittet bildar en domän (Am1=Am2) baserat på dominerande sprickplanens orientering 

och inbördes medelavstånd. 

 

H2: Västra ca 1/3 delen utgör en egen domän (Am1≠Am2) utifrån avvikande ytstruktur och avvikande 

spricksystem. 

 

 

 

Figur 4-14 Indelning av vägg i enligt hypoteser. Am1 till vänster och Am2 till höger.  

 Am2  Am1 
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Totalt hade vi tillgång till 502 stycken bilder från Split On-line, varav 461 stycken var kopplade till 

lastkoordinater enligt Figur 4-15. Ca 90 stycken lastkoordinater ligger utanför salvans gräns. 

Statistiken visar att dessa 90 lastkoordinater inte skiljer sig från övriga inom salvans gränser. 
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Figur 4-15 Lastkoordinater m och domänindelning. 

En rak linje i Figur 4-15 markerar det ungefärliga läget för gränsen mellan domänerna. Vi har sett att 

K80 för hela salvan har medelvärdet 602±215 mm. För västra väggen d v s Am2 är medelvärdet 

589±203 mm och för Am1 är det 608±221 mm. Skillnaderna mellan medelvärdena är obetydlig och 

standardavvikelsen är stor. För att säkert kunna mäta styckefallet och relatera detta till geologiska 

strukturer, måste styckefallsanalysen förbättras så att trender och förändringar inte maskeras av för 

stora standardavvikelser.  

 

Figur 4-5, som ger korrelationen mellan P80 och K80, kan också tolkas så att K80 är relativt 

oberoende av vad P80 från truck har för värde. Det skulle alltså kunna finnas en möjlighet att P80-

värdena skiljer sig signifikant för de 2 domänerna trots att K80-värdena inte gör det. P80-värden från 

trucklassen är emellertid betydligt färre.  

 

Därför har och medelvärden och spridningar också beräknats för P80 för det två domänerna. För Am1 

erhålls 620±262 mm baserat på 63 värden och för Am2 erhålls 621±281 mm baserat på 36 värden. 

Slutsatsen blir alltså densamma som för K80-värdena, att hypotes H1 gäller, dvs. att hela pallavsnittet 

bildar en domän. 

 

Väster Am2  Am1 

N 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Denna rapport redovisar resultaten från uppföljning av salva 4141-2 den 28 juni 2005. Analys av 

fragmenteringen har gjorts med hjälp två av oberoende system - manuellt med Split Desktop och 

automatiskt med ett fast installerat system Split On-line. 

5.1 Utformning av salvan 

Uppföljning av salvan har visat att förladdningarna för Ø311 mm hålen varierade inom 4,8-8,4 m med 

ett medelvärde på ca 6,7 m. Variationsbredden är rätt stor och en bättre kontroll av förladdningen 

bedöms nödvändig för att få en jämnare energifördelning som bör ge en jämnare fragmentering. 

Förslagsvis mäts förladdningen under en period för att kunna spåra eventuella laddnings- och 

borrningsproblem. 

 

Produktionshålens, Ø311 mm, längder varierade upp till ca 2,6 m delvis beroende på ojämn pallyta. 

En bättre kontroll av längderna bör kunna minska onödiga borrkostnader och minska ojämnheterna i 

botten. 

Laddningsvikten bör kunna minskas med hjälp av ”air deck” och blandningar med mindre mängd 

emulsion t ex 65 % skulle kunna användas i konturhål. 

 

Salvorna bör dokumenteras med hänsyn till en kostnadsanalys. Bra mjukvara för utformning av 

salvorna  (t ex JKSimBlast) kan användas för en kostnadsanalys (energifördelning, borrmönster 

uppkoppling etc.). 

 

Ett sätt att uppnå optimal utformning av salvor, som en kompromiss mellan fragmentering och 

sprängskador, kan vara fortsatt mätning av fragmentering, filmning etc. Optimala förhållanden bör 

kunna nås genom att integrera krav som ställs för största malmflödet genom kvarnarna. 

 

Sprängämnet (Titan 6080) fungerade enligt specifikationerna. Medelvärdet för VOD mättes till 5686 

m/s. Utifrån ett begränsat antal mätningar av svällning fick vi värden mellan 0,8-1,4 m. Förslagsvis 

görs flera mätningar under en tid framöver för att säkerställa att planerade mängder laddas. 

5.2 Fragmentering 

Manuell analys (Split Desktop, P-värden) av fragmenteringen på trucklass direkt efter lastning, har 

jämförts med automatisk analys (Split On-line, K-värden) från fast installering vid förkrossen. 

 

Båda systemen lider av svagheter. Det finns risk för materialsegregering vid lastning och transport  
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med truck. En bild från ytan av ett trucklass, kommer då inte att vara representativt för hela lasset och 

den manuella analysen kommer att ge något missvisande styckefall. Fördelen med den manuella 

analysen är att bilderna rätt väl återger fragmenteringen på ytan. För den automatiska analysen 

används flera bilder, vilket bör minska problemet med segregering, men indelningen i fragment är 

mycket osäker. Det automatiska systemet bör uppgraderas.  

 

Fragmenteringen utifrån manuell analys av trucklassen, har bedömts mest trovärdig om finandelen 

korrigeras med 20 %. Medelvärdena utifrån manuell analys för P50, P80 och maximala storleken, 

ligger på 425, 849 respektive 1971 mm. 

 

Standardavvikelsen för P80, K80 och maximala blockstorleken är förhållandevis stor. Detta beror 

sannolikt på ojämn energifördelning vid sprängningen och på ojämn förladdning. 

 

Split On-line gör en automatisk korrektion av finandelen som baseras på systemkalibrering. 

Medelvärdena för 502 stycken K50 och K80 värdena ligger på 170±108 mm respektive 602±215 mm. 

 

En jämförelse av 89 stycken värden med 20 % finandelskorrektion från manuell analys, med 502 

stycken värden från automatisk analys, visar att P50 i medeltal ligger 255 mm högre än K50. 

 

På samma sätt jämförs P80 med K80 för samma populationer. Då ligger P80 på 981±328 mm vilket är 

ca 380 mm högre än K80. Den manuella analysen ger störst standardavvikelse.  

  

En direkt jämförelse av 48 stycken parvisa värden från samma trucklass med hjälp av en t-test visar att 

P80 och K80 ligger på 1010±329 mm respektive på 615±283 mm d v s P80 ligger 395 mm över K80. 

Mätsystemen ger klart olika resultat och skillnaden är signifikant. Split On-line mäter alltså finare 

fragmentering än Split Desktop. 

 

Den manuella Desktop analysen verkar vid jämförelsen av data från salva 4141-2 mest trovärdig. 

Förslagsvis förbättras On-line systemet alternativt går man över till ett annat system. Speciellt verkar 

triggning, ljusförhållanden och förmåga till upplösning behöva en översyn och mjukvara för indelning 

av styckefallet i fragment kan behöva uppgraderas. 

 

Fyra stickprov på ca 350 kg vardera, togs från salvan vid utlastning och skickades i tunnor för 

siktning. Swebrecfördelningen har passats till ett medelvärde från tunna 1-4 med gott resultat (r2 > 

0,996). Funktionen har också passats till sammansatta data från siktat material och Split Desktop. I 

detta fall blev r2 = 0, 999. 
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Ur ett begränsat stickprov kan man konstruera en siktkurva för hela salvan. Man får en beskrivning av 

hela styckefallet med en begränsad insats. Noggrannheten är dock okänd eftersom salvorna inte kan 

siktas i sin helhet. Vidare kan Swebrecfördelningen kombineras med fragmenteringsmodeller typ Kuz-

Ram eller JKMRC. 

5.3 Sprickkartering och fragmentering 

I underlagsrapporten ”Strukturkartering av Salva 4141-2 i Aitikgruvan” används en alternativ metod, 

en skanner, vid sprickkartering. Några av de viktigaste punkterna tas upp igen nedan. 

 

Sprickornas orientering på väggen visar god samstämmighet med dominerande orientering karterade i 

5 av totalt 6 stycken kärnor upptagna ur pallen.  

 

Medelsprickavståndet på väggen för dominerande sprickfamiljen i salvans västra del var ca 0,7±0,7 m. 

Karteringen av en större yta kan ge avstånd på 1,3 ± 1,4 m. Linjekartering har gett sprickavstånd som 

är rimligt lika kärnkarteringens. Sprickavstånden utmed linjerna är 40-80 % av sprickavstånden 

uppmätta i kärnorna. Dessutom ger karteringen orienteringarna på huvudspricksystemen och vi tror 

därför att det är värt att fortsätta använda och utveckla metoden för att bestämma sprickighet och 

sprickorientering som ingår i fragmenteringsmodellernas A-faktor.  

 

Väggkartering kan också vara ett alternativ till vanlig kartering. En översiktskartering bedöms ta 1-2 

dagar för en person med viss vana.  

 

Förslagsvis provas i framtiden ett förenklat kamerasystem, som inte kräver en skanner. Det bör räcka 

med en vanlig systemkamera med utbytbart objektiv och en förenklad analysmetod som nu finns 

tillgänglig. Detta är både en snabbare och en billigare variant jämfört med den nu använda skannern. 

Originalbilderna behöver sannolikt inte heller skickas iväg till 3G Software & Measurement för 

förberedande bildbehandling, som nu var fallet. 

 

Väggen har karterats för att kunna definiera domäner enligt hypotes H1, att området är geologiskt 

homogent alternativt hypotes H2, att området består av två olika geologiska domäner. Vi har inget 

funnit något stöd för H2 och därför gäller H1 tills vidare. Detta beror till viss del på att båda Split 

Desktop och Split On-line ger osäker information även om Split Desktop med 20 % finkorrektion 

bedöms ge mest trovärdiga data. Men också variationen i områdets geologi kan vara för liten i 

förhållande till osäkerheten i mätningarna. Bättre statistik av fragmenteringens blir nödvändig om 

styrning av styckefallet skall bli möjlig. 
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Salvan var dessutom med gruvans mått liten vilket bidrar till förhållandevis stora randeffekter. 

Förslagsvis görs fler försök med att jämföra tydligt avgränsade strukturgeologiska områden med en 

förbättrad analysmetod som innefattar t ex jämförelsedata från videofilmade hål och användning av ett 

enklare kamerasystem för väggkartering. Salvorna följs sedan upp med ett modifierat Split On-line 

system.  
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8 APPENDIX 

8.1 Detailed VOD monitoring results and analysis for hole no. 32-35. 
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Figure 8-1 Raw VOD record from multiple VOD recording. 

The designed timing between holes 32-33, 33-34 and 34-35 is 25, 42 and 42 ms respectively. The 

actual delays between holes were found to be 26.9, 42.2 and 36.0 ms respectively. This is within the 

expected scatter in the non-electric initiation system. No VOD data from hole numbers 32 and 33.  
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 T = 26,9595 ms
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Figure 8-2 Delay timing between holes. 

Below is the detailed VOD analysis obtained from holes 34 and 35. 
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Figure 8-3 Hole 34 (left) and hole 35 (right). 

 

Hole number 34: Only 1 m section of the explosive appears to give VOD with 5987 m/s. The 

explosive column length was approximately 8 m. The VOD cable in this hole may have displaced or 

the system was not able to record the information.  
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Hole number 35: Data was recorded over 8 m of explosive column. It was a noisy record. Thus, linear 

regression model has not been used for the analysis, as it was impossible to filter the data. Two-point 

VODs were roughly estimated instead. 

 

 VOD = 6179,0 m/s over 2.6 m explosive

 VOD = 6250,5 m/s over 2.1 m explosive

 VOD = 5579,5 m/s over 1.5 m explosive

 VOD = 5028,4 m/s over 3.5 m explosive
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Figure 8-4 Hole number 35. 

Hole number 35: First approximately 4.7 m of explosive detonates at a VOD of 6215 m/s. Then the 

VOD starts to drop to 5580 m/s over next 1.5 m and then followed by 5028 m/s for the last 3.5 m of 

explosive. The overall average VOD is calculated as 5686 m/s. This shows explosive detonates as 

given in specifications.  
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The reduction in the VOD can be attributed to the following main factors: 

• Density gradient along the explosive column 

• Water in blasthole and water-resistance of the explosive 

• Rock type (confinement) and presence of the discontinuities intersecting the blasthole 

• Sensitizing agent and gassing length 

• Sleep time in blasthole 

• Temperature. 

 

Based on the cup and base densities of 1.07 and 1.34 g/cm3 and hole and stemming lengths of 16.5 and 

6.5 m, the bottom, top and average densities were calculated as 1.24, 1.16 and 1.20 g/cm3. It appears 

that the in-hole density of Titan 6080 varies between 1.24 and 1.16 g/cm3 in the hole (Esen, 2004). 

8.2 Size distributions from trucks using Desktop and On-line systems 

Figures 8-5 to 8-8 below shows in step the analysis of a truckload. Split Desktop vs Online is 

compared for picture 41. 

 

 

Figure 8-5 Truck load. 
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Figure 8-6 Manual edited picture. 

 

 

Figure 8-7 Picture with no editing. 

Picture 41 - Manual vs Online Fragmantation Data
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Figure 8-8 Comparison of fragmentation data.  

Figures 8-9 to 8-10 shows Split Desktop vs Split On-line comparison for picture 158. Here is only a 

comparison of the edited pictures with On-line automatic analysis. 
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Figure 8-9 Truck load picture number 158.  

 

Picture 158 - Manual vs Online Fragmantation Data
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Figure 8-10 Comparison of curves from manual and On-line analysis. 
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Figures 8-11 to 8-12 shows comparison of fragmentation in picture 7. 

 

 

Figure 8-11 Truck load for picture 7. 

 

 

Picture 7 - Manual vs Online Fragmantation Data
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Figure 8-12 Comparison of curves from manual and On-line analysis. 
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8.3 Some examples from On-line system illustrating the key issues with the system. 

 

  

Low resolution, 152x152, too few fragments in the image 

  

Camera zoom issue, we don’t see the large fragment in the original picture and original picture is not of 

desired size for delineation, big block in the middle of the original picture was over-divided (see the 
delineated picture) 

  

Empty tray considered as an assembly of rock fragments 
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Empty tray should be filtered and considered as background not rock. 

  

 
 

  

 
 

Same image acquired – these four images represent the fragmentation for that given truck – considered to 
be unreliable. 
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Empty truck tray with some fines. This image was 
included in the size analysis. 

 

  

Poor resolution, an assembly of small fragments turn into one large piece in the delineated picture 
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Background (track tray) is seen as fines. Some big fragments were over-divided. 

  

Poor image due to dust – delineated picture is unreliable. 
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Shadow/fines appear as big fragments in the delineated picture. 

  

Big fragment was over-divided.  
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Big fragment was over-divided. Background (sky) was taken as large fragment. 

Big fragment in the delineated picture does not exist in the original picture. 
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Big block appearing in delineated picture does not exist in the original picture. Large fragment in the original 
picture was considered as fines in the delineated one. 

  

Large fragment was over-divided. Much more fines than we see. 
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Block in the original picture appear as fines in the delineated picture; fines/small fragments in the original 

picture appear as big block. 

 
 

Two big blocks in the original picture appear as fines 

in the delineated one. 

 

Figure 8-13 Illustrations of interpretation error for Split On-line.  
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8.4 Konstruktion av styckefallsfördelning från labbsiktade prov 

Fyra tunnor med finmaterial togs ur salva 4141-2 på det sätt som beskrivs i avsnitt 3.9. Tunnorna 

innehöll ca 350 kg material var som siktades av Väglaboratoriet i Norr AB i Boden enligt 

standardförfarande. Proverna har registreringsnummer 001 3724 till 3727 B-05. Den största 

stenstorleken varierar mellan 185 och 245 mm. Finkornhalten, bestämd enligt metod SS-EN 93-

1:1998, varierar mellan 1,4 och 3,7 %. 
 

Primärdata ges i Tabell 8-1. I Figur 8-14 visas de fyra styckefallsfördelningarna, vilka varierar 

betydligt. I Tabellen och Figuren visas också den viktade medelvärdesfördelningen för alla fyra 

proven. Denna fördelning får i fortsättningen representera finandelen i salva 4141-2. 

Tabell 8-1 Labbsiktdata för tunnor 1-4 samt viktade medelvärden. 

Tunna 1 2 3 4 Medel 1-4 

Maskvidd 
mm 

Passerar 
% 

Passerar 
% 

Passerar 
% 

Passerar 
% 

Passerar 
% 

250 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

180 89,1 91,0 71,3 97,2 86,9 

125 79,3 83,2 47,7 89,9 74,7 

  90 69,0 69,3 38,4 81,6 64,1 

  63 59,0 58,0 30,5 72,0 54,4 

  45 50,9 50,0 25,3 63,8 47,1 

  31,5 43,6 41,5 20,2 55,3 39,8 

  22,4 36,9 34,6 16,7 47,2 33,5 

  16 31,7 29,1 14,3 40,8 28,7 

  11,2 29,5 25,8 12,3 36,9 25,8 

    8 27,0 22,9 11,0 32,9 23,2 

    5,6 24,4 20,0 9,9 29,4 20,7 

    4 22,3 17,9 9,1 25,9 18,6 

    2 19,7 15,7 8,1 21,9 16,2 

    1 17,7 14,3 7,4 19,2 14,5 

    0,5 16,2 13,0 6,7 17,1 13,1 

    0,25 13,3 9,7 5,4 13,7 10,4 

    0,125 7,2 4,4 2,7 7,3 5,3 

    0,063 3,7 2,2 1,4 3,7 2,7 

    0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Massa, kg 350,3 367,9 358,5 322,9 1399,6 
Max, mm 200 235 245 185  
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Figur 8-14 Data från labbsiktning av innehållet i tunnorna 1- 4. 

Det är normalt inte möjligt att konstruera en styckefallsfördelning för hela salva 4141-2 från dessa 

data då det inte är känt hur stor andel av salvan som innehållet i tunnorna representerar.  

 

Det första antagandet som görs är att salvans styckefallsfördelning kan representeras av 

Swebrecfördelningen (Ouchterlony, 2005). Den ger andelen material som passerar en sikt med 

maskvidden x som 

 

 P(x) = 1/{1+[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]
b
}  där  0 < x ≤ xmax. (8-1) 

 

De tre kurvparametrarna är medelstyckefallet x50, dvs. medianvärdet, största stenstorlek xmax och 

krökningsparametern b. Logaritmfunktionens egenskaper gör att P(xmax) = 1, P(x50) = 0,5 och P(0) = 0. 

Eftersom nämnaren innehåller en logaritmkvot så kan den naturliga logaritmen ersättas av 

tiologaritmen log på båda ställena. 

 

Ett försöksunderlag på mer än 300 sprängda styckefallsfördelningar, varav drygt 100 för salvor i halv- 

eller fullskala och mer än 200 styckefallsfördelningar för krossat bergmaterial har visat att 

Swebrecfördelningen återger styckefallet utomordentligt väl inom intervallet 0,5-500 mm. 

Korrelationen r2 är bättre än 0,995 i 19 fall av 20. 
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En följd av den goda återgivningen är att man kan använda styckefallsdata från ett begränsat 

storleksintervall för att göra en prognos på hur hela styckefallskurvan ser ut. I fallet Vändle 

(Ouchterlony m.fl., 2005; 2006) siktades ca 100 ton var ur fyra provhögar med ca 1/25 av salvornas 

innehåll över två harpgaller med distanserna 250 och 150 mm samt två siktdukar med kvadratiska 

maskor med 100 och 40 mm maskvidd. Värdena P(40 mm) och P(100 mm) utgjorde sen fasta punkter 

i de konstruerade siktkurvorna d v s P(40 mm) bestämde andelen finmaterial i salvan.  

 

Prover för labbsiktning togs ur fraktionerna 0-100 mm och 0-40 mm. Delfraktionen 0-40 ur 0-100 mm 

kurvan ser ut att vara opåverkad av samplingen och den användes för att återge finmaterialet.  

 

I Aitik-fallet finns ingen motsvarande siktad fixpunkt som bestämmer andelen finmaterial. Det 

närmaste vi kan komma är bildanalysvärden för styckfallet. Eftersom en manuell analys av truckfotona 

bedömdes som mer rättvisande än den automatiska analysen av trucklasten när de tippas i förkrossen 

så används först värdena P50 och P80 i Tabell 8-2. P50- och P80 % -värdena är mindre påverkade av 

metodfel än t.ex. P20 % - värdena. 

 

Värdena P50 och P80 används alltså som fixpunkter men eftersom värdena är större än maximala 

storleken för labbsiktdata kan dessa inte användas för en direkt extrapolering. Alla labbsiktdata kan 

inte användas heller, bara den del av kurvan i Figur 8-14 som är konkav uppåt, dvs. området 0,5-125 

mm. Vi antar att detta område representerar en del av hela salvans fördelning.  

 

Motivet till att använda den konkava delen av labbsiktkurvan ät bl.a. att P(250 mm) = 100 % är ett 

osäkert närmevärde eftersom maximala stenstorleken enligt Tabell 8-1 är mindre än 250 mm. Värdet 

P(180 mm) verkar också påverkat. Värdena P(x ≤ 0,25 mm) avtar snabbt och återges väl av ekvation 

8-1.  

 

Salvans styckefallsfördelning erhålls genom att ansätta olika värden för andelen material i salvan som 

är mindre än 125 mm (finandelen) och välja det värde som vid kurvpassning ger bäst, dvs. högst r2-

värde. Beräkningen har utförts för två uppsättningar data i Tabell 8-2, dels data utan 

finandelskorrektion (finfaktor 0 %), dels data som analyserats med finfaktorn ff = 20 %, vilket 

bedömdes vara mest rättvisande i Vändleförsöken (Potts och Ouchterlony, 2005). Motsvarande 

passningsdata ges i Tabell 8-2.  
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Tabell 8-2 Värden på kurvparametrar som ger bästa passning till data. Finandel är i detta fall 

andelen material som passerar maskvidden 125 mm. On-line värden är K50 och K80 

Finfaktor P50/K50 P80/K80 Finandel x50 xmax b r2 s50·x50
0,75 

% mm mm % mm mm   1/mm0,25 

0 585 990 15,0 587 1536 1,772 0,9999 0,094 

20 425 850 22,4 426 1565 1,834 0,9998 0,078 

On-line 170 600 43,7 175 2922 2,462 0,9987 0,060 

 

Själva passningen utförs alltså mot P50- och P80-värden i Tabell 8-2 samt siktdata från Tabell 8-1 

inom intervallet 0,5-125 mm. Data från Tabell 8-1 multiplicerades med en faktor så att värdet för x = 

125 mm blev ca 15 % (exakt 14,94) respektive ca 22 % (exakt 22,40). Motsvarande passningskurvor 

plottas i Figur 8-15a-b. 
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Figur 8-15a Passningskurva mot P50 och P80 med finfaktor 0 % och labbsiktdata inom 0,5-125 

mm. Staplarna i diagrammets överdel anger residualerna, dvs. skillnaden mellan ett enskilt 

värde och kurvan. Avvikelsen är i detta fall mindre än 0,6 %. Logskslorna framhäver 

finområdet. 
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Aitik salva 4141-2, siktprov tunna 1-4 & P50+P80, ff = 20%
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Figur 8-15b Passningskurva mot P50 och P80 med finfaktor 20 % och labbsiktdata inom 0,5-125 

mm.  

Som en jämförelse visas i Tabell 8-2 också parametrarna för den bästa passningen baserad på den 

automatiska analysen av trucklassen med Split On-line, dvs. värdena K50 = 170 mm och K80 = 600 

mm från avsnitt 4.2 har använts. Bästa passningen med K50, K80 erhålls för 44 % (exakt 43,69 %) 

material inom intervallet 0,5-125 mm. Passningskurvan visas i Figur 8-15c. 
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Figur 8-15c Passningskurva mot K50 och K80 och labbsiktdata inom 0,5-125 mm.  Notera de 

större residualvärdena. 
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Figur 8-15a-c och Tabell 8-2 visar att passningen blir sämre, dvs. r2-värdet lägre och residualerna 

större med ökande andel finmaterial 0-125 mm i salvan. 

Figur 8-16 Styckefallsfördelningar för sprängt och krossat berg från salva 4141-2. Notera de 
streckade vertikala linjerna för maskvidderna 250 och 600 mm. 

Dessa styckefallsfördelningar visas i Figur 8-16. Fördelningarna som baseras på den manuella 

bildanalysen visas som heldragna linjer med fyllda symboler. Fördelningen som baseras på den 

automatiska bildanalysen är streckad med öppna fyrkantiga symboler. Trovärdigheten hos dem kan 

testas på två sätt, dels mot siktkurvor för bergmaterial som passerat förkrossen, dels genom att jämföra 

dem med varandra.  

 

Siktkurvorna för krossat material måste alltid ligga till vänster (eller över) siktkurvorna på ingående 

sprängt rågods till krossen. Vid kalibreringen av Split On-linesystemet togs ett niotal siktprov från 

band 160 och lika många från band 170. De siktades över intervallet 4-300 mm (Bergman, 2004). 

Medelkurvan för de två bandkurvorna visas som den övre streckade linjen i Figur 8-16. Denna 

krosskurva representerar som synes finare material än salvans kurvor för i princip alla fraktionsvärden.  

 

En viktig fråga är hur nära rågodskurvan som krosskurvan kan gå. Bergmans (2005) krossmodell 

bygger på att krossen körs utan att kammaren fylls så att allt material finare än minsta spaltöppning 

rinner rakt igenom och att krossningen av grövre stenar inte bidrar nämnvärt till det finaste materialet. 

Krossmodellerna från JKMRC (Napier-Munn m.fl., 1996) eller CTH’s SPB-krosskurvor (Evertsson, 

2000; Ouchterlony m.fl., 2005) kan emellertid tolkas något annorlunda. Låt oss anta en stenstorlek där 
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hälften av stenarna som passerar krossen neddelas och hälften passerar oskadda. Spindelkrossen i 

Aitik har enligt uppgift en spaltöppning som varierar 200-600 mm. Halvvärdet ligger vid en 

stenstorlek på ca 250 mm. 

 

Enligt bildanalysen skulle ca 40 % av rågodset vara större än 250 mm för den streckade rågodskurvan, 

se Figur 8-16. Medelstorleken på det material som krossas blir då K80 ≈ 600 mm. 

Storleksminskningen för detta material vid krossningen blir alltså 100·(1-250/600) ≈ 60 %. Evertssons 

SPB-krosskurvor kan då tolkas som att andelen material som efter krossning är högst tiondelen så 

stort, dvs. max 25 mm, utgör minst 20 % av den neddelade materialmängden eller 10 % av 

totalmängden.  

 

Den streckade krosskurvan skulle alltså uppskattningsvis behöva ligga avsevärt över (de 10 % -

enheterna ovan) den streckade rågodskurvan vid x=25 mm. Skillnaden i Figur 8-16 är avsevärt mindre, 

dvs. snarare ett par %, för den streckade rågodskurvan som baseras på K50 och K80. De heldragna 

rågodskurvorna, som baseras på P50 och P80, ligger däremot avsevärt under krosskurvan. 

 

Kurvorna som konstruerats med hjälp av Swebrecfördelningen ger xmax-värden som kan jämföras med 

bildanalysens uppskattning av största stenstorlek, ”Top size” i Tabell 8-2 från den manuella 

bildanalysen. Top size-värdet är ca 2 m medan xmax-värdena antingen är ca 1,5 m eller 3 m. xmax-värdet 

från passningen bör vara något större än ”Top size”-värdet så ett xmax-värde runt 2,5 m är rimligt.  

 

För att åstadkomma detta räcker det inte med att använda finfaktorn ff = 20 % i bildanalysen av 

trucklassen eftersom P50 och P80-värdena i Tabell 8-2 inte minskar nämnvärt.  Ett xmax-värde om 2,5 

m kan åstadkommas av en siktkurva för salvan som ligger mitt emellan den övre heldragna kurvan och 

den undre streckade kurvan.  

 

Storstensområdet av siktkurvan är osäkert av flera skäl. Dels utgörs salvorna i Aitik av mycket låga 

pallar (det liknar kratersprängning) där en betydande del av hålen är oladdade eftersom ca. 7 m av 

pallens 15 m utgör avladdning. Avladdningsdelen av salvan ger ibland mycket stora skut. Lika stora 

salvor som i Aitik har aldrig siktats och ingår inte i erfarenhetsunderlaget för Swebrecfördelningen. 

Det är därför tveksamt att dra för stora växlar på storstensområdets utseende. 

 

Det går däremot att gränsa in siktkurvorna för salvorna genom att mäta spindelkrossarnas bidrag till 

finandelen i krossgodset. Ett sätt att göra detta är att köra ett antal stora stenar genom primärkrossarna 

och att väga och sikta upp krossgodset. På så sätt skulle vi få ett grepp om hur nära rågodskurvan som 

krossgodskurvan ligger, jämför de streckade kurvorna i Figur 8-16. 
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Krossgodskurvan kan inte utan vidare användas för att räkna ut hur rågodskurvan såg ut pga. 

förloppets irreversibla karaktär. Däremot borde nettoeffektmätning på krossen kunna hjälpa till att 

bedöma hur stor del av rågodset som krossas i verkligheten. Figur 8-16 visar ju på stora skillnader 

mellan siktkurvorna. Två streckade liner har lagts in vid 250 och 600 mm. On-line kurvan säger att 20-

40 % av salvan krossas, trucklasskurvan med ff = 20 % säger 35-65 % eller nästan dubbelt så mycket. 

 

I Tabell 8-2 finns också ett värde på parametern s50·x50
0,75. Här är s50 lutningen (1/mm) hos siktkurvan 

vid x50. Parameterns värde borde enligt Ouchterlony (2005) erfarenhetsmässigt vara ungefär 0,12. 

Men, eftersom skalan på Aitiksalvorna är mycket större än för salvorna i erfarenhetsunderlaget så kan 

värdena 0,094, 0,078 och 0,060 i Tabellen inte uteslutas. 


