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Elektroniksprängkapseln har funnits på marknaden i över två decennier. Första tes-
ten skedde redan under 80-talet men som med många nya produkter har det tagit 
tid att etablera den på marknaden. Särskilt i vår bransch kan man tydligt märka av 
denna konservativa inställning. Priset per kapsel har också använts som argument 
mot produkten medan leverantörerna enträget trummat begreppet ”totalekonomi” 
som ett mantra. 

Nu, efter ett antal år har den visat vad den kan uträtta och fler och fler använder 
sig av denna produkt - och tjänar pengar! Vi ser även kunder som tar beslutet att 
helt gå över till elektroniksprängkapslar. 

Nyttan man inledningsvis haft med elektroniska sprängkapslar har i Norden 
främst varit i projekt med komplicerade sprängningar i miljöer där vibrationsgräns-
värden varit styrande för sprängningsarbetet. På BK 2013 redovisades till exem-
pel Citybanan projektet där vibrationsproblem stod på agendan, se gärna 2013 
års BK kompendium. Nu är det inte bara vid sådana tillämpningar som elektro-
niksprängkapseln kommer till sin fördel. Denna artikel behandlar användandet av 
elektroniska sprängkapslar i olika projekt och olika applikationer, allt beroende på 
problemställningen. 

Vi redovisar tre fallstudier där elektroniksprängkapslar skapat mervärde för kun-
derna. Den första är från ett tunnelprojekt i Norge där man arbetat för en bättre 
slutkontur och de besparingar det innebär. De övriga två är hämtade från berg-
täkter och behandlar bl.a. både hur elektroniksprängkapseln kan användas för att 
hantera vibrationsproblematik och för att förbättra fragmentering. Alla har sina spe-
cifika krav och lösningar. 

FaLLSTUDIE 1
Sprängningstekniskt försök – UFP05 skillingsmyr 
entreprenaden, vestfoldbanan
Civilingeniör Espen Hugaas, Civilingeniör Olaf Rømcke, Phd Vegard Olsen, 
Orica Norway AS samt masterstudent Eirik Hannestad NTNU.

Sammanfattning
I samband med utförandet av Önnsåsen tunneln på Skillingsmyrs entreprenad 
utfördes sprängningstekniska försök med elektroniska tändare i hela tunneltvär-
snittet. Försöken har varit ett samarbete mellan byggherrenen (Järnbaneverket), 
huvudentreprenören (Veidekke) och sprängämnesleverantören (Orica). Syftet med 
experimentet från byggherrens sida är att skaffa sig praktisk erfarenhet av att 
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använda elektroniska tändsystem och för att se om det kommer att ligga till grund 
för ett sådant krav i framtida tunnelkontrakt. 

Frågan om det kommer att finnas en grund för användningen av elektroniska 
tändsystem under normal drift ligger i ett ekonomiskt helhetsperspektiv av tunnelns 
liv, och inte bara genom exempelvis särskilda vibrationsbegränsningar som vissa 
projekt har. I huvudsak kommer det att bli en fråga om det finns tillräckligt positiva 
faktorer för att övervinna prisskillnaden till icke-elektriska sprängkapslar (Exel).

I detta projekt blev hela 20 salvor, drygt 100 m, sprängt med elektroniska tän-
dare. Som standard i Norskt tunnelbyggande användes emulsionssprängämne 
med med strängladdning i 1: a och 2: a kontur. Försökssalvor har jämförts med 
konventionella salvor med icke-elektriska sprängkapslar, före och efter försöks-
sträckan. Resultaten av försöket visar, bland annat, jämnare konturer, mindre över-
berg, längre inndrift, minskad sprutbetong, lättare lastningsförhållanden.

Inledning
Det har sprängts många salvor med elektroniska tändare i norska tunnlar. Ända 
sedan 90-talet, har det varit framgångsrika försök med hybrid salvor, särskilt med 
tanke på den förbättrade konturen. Det gjordes också några experiment med elek-
troniska tändare i hela salvan, som en åtgärd för att minska vibrationerna. I Sverige 
finns det många praktiska exempel t.ex. Citybanan och Norra Länken.

Ingen har tidigare i Norge sprängt fulllängds tunnelsalvor med elektroniska tän-
dare i hela salvan under en så lång sträcka av det här projektet. Syftet från bygg-
herrens sida är att titta på alla frågor som rör användningen av elektroniska spräng-
kapslar, och inte bara vibrationer och kontur, även om detta är viktiga parametrar.

Den stora frågan är om det finns tillräckligt många positiva faktorer för att över-
vinna den normala tunneldrivningen med Exel. I huvudsak är det en prisfråga samt 
tiden det tar för att ändra system. 

Försöken utförs på UFP05 Skillingsmyr kontrakt och är en del av kontraktet. 
Banverket är byggherre och Veidekke Entreprenör driver projektet. Orica Norway 
AS har levererat sprängämnen och detonatorer, och de har gett tekniskt stöd för 
att hjälpa till med inkoppling av elektroniska tändarna. Jernbaneverket har följt upp 
experiment med en kontroll ingenjörer och en masterstudent.

Försöken pågick kontenuerligt i 4 veckor och avslutades i slutet av oktober 2014.

Projekt
UFP 05 Skillingsmyr entreprenaden är en av fyra tunnlar i samband med utbygg-
naden av Vestfoldbanen mellan Farriseidet och Porsgrunn. Sammantaget innebär 
detta 22,5 km dubbelspårig järnväg. 15,3 km av denna järnväg är förlagd till tunnel 
(sju stycken totalt). Alla tunnlar är enkelspårtunnlar konstruerade för hastigheter 
upp till 250 km / t. Detta innebär stora tvärsnitt (132 m2 normal profil och 152 m2 på 
stora delar av sträckan).

I UFP05-avtalet ingår Skillingsmyr tunnel (3810 meter), Ønnsåsen tunnel (635 
meter) och 300 meter i Storbergets tunnel. Dessutom ingår även 300 meter tunnel 
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ovanjord, Gunnarsrød bro (62 meter) Onna bro (228 meter). Kontraktet sträcker sig 
från länsgränsen Vestfold Telemark till den västra sidan av Onna i Telemark.

Försöket utförs i Ønnsåsen tunneln. Denna är till stor del driven från Onna och 
österut. Alla försökssalvor skjuts i östgående front. Berget består av en homogen 
och lite uppsprucken Larvikite.

Genomförande av försök 
Tändplaner för testet planerades så att upptändningen till stor del liknade den tänd-
plan som användes för de konventionella icke-elektriska tändplanerna, men med 
andra fördröjningstider mellan intervallen. Den mest uppenbara förändringen med 
den elektroniska tändplanen var minskning av totala tiden för salvan. Sista hålet 
var programerat att detonera 3000 ms efter det första hålet i öppningen. För de 
icke-elektriska (Exel) salvorna användes hela intervallet i serien, upp till 6000 ms. 
Anledningen till detta är tvåfaldig: För elektroniska tändare kan man fritt välja inter-
valltider och dess noggrannhet gör att man inte har den föreskrivna intervall som 
de icke-elektriska sprängkapslarna har. Förutom att det är sprängningstekniskt 
önskvärt att förkorta fördröjningstider, särskilt mot slutet av salvan, för att minska 
risken för påverkan på laddningssträngen i angränsande konturhål och nedfall av 
bergmassan under salvförloppet. 

Sprängningstekniskt gjordes endast smärre justeringar i tändplanen under  testets 
första halva. En vibrationsmätare monterades på bergets ovanyta och ett bra 
stycke framför drivningsfronten. Resultaten användes för att dokumentera eventu-
ella förändrinagr i tändplanen. Det fanns inga vibrationsrestriktioner att ta hänsyn 
till så därför var det ej fokus på detta. Genom all vibrationsmätning som utförts vid 
Stockholms stora infrastrukturprojekt, Norra Länken och Citybanan, så finns det 
en stor erfaren het och fördjupade studier av användningen av elektroniska spräng-
kapslar och vibrationskontroll.

Figur 1. Översiktskarta över UFP05 Skillingsmyr entreprenaden.
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Vid testet fanns teknisk personal från Orica med för att assistera med laddning 
och koppling. Scanningen är snabb och det finns sällan problem med att läsa 
streckkodsetiketter på sprängkapslarna. Då scanningen är mycket snabbare att 
utföra än laddning innebär detta att du kan starta scanningen parallellt med ladd-
ningsarbetet.

Man kan även använda två scannrar för att minska tiden för scanning och 
inkoppling. Under detta test användes en scanner för att få bättre kontroll över 
inkopplingsarbetet. Det är särskilt inkopplingen av konturen som tar extra tid jäm-
fört med koppling med icke-elektriska sprängkapslar (Exel). På sikt, om tunnel 
entreprenörerna själva kommer att ansvara för all scanning och inkoppling, tror vi 
starkt på att inkopplingstiden kommer att rationaliseras ytterligare genom bättre 
och fastare rutiner. 

När hela salvan är scannad och inkopplad till harnesswiren överförs informa-
tionen via bluetoth från scannern till Testboxen (tändar ID och fördröjningstid). 
Testboxen utför en testprocedur och kommunicerar med varje enskild tändare och 
kontrollerar att alla tändare är inkopplade och felfria. Med pappersversionen av 
tändplanen till hands så är det enkelt att hitta tändare som ej är inkopplade eller av 
annan anledning inte har kontakt med testboxen.

Figur 3. Exempel på tändplan som blev använd. Lägg märke till att kilen är färdig först efter 
1900 ms, medans salvan är färdig efter 3090 ms. Hela konturen är sprängd på samma 
intervall.
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Testproceduren tar vanligtvis några minuter och om salvan är OK, är det bara 
koppla bort harnesswire från testboxen och göra sig redo för skjutning. Harness-
wiren kopplas sedan till Blastboxen, som använder mellan 1,5 och 2 minuter för 
att ladda sprängkapslarna i salvan, så att de får korrekta fördröjningstider och till-
räckligt med energi för att initiera primern. Under laddning körs kontinuerligt test av 
sprängkapslar, så att eventuella fel kommer att upptäckas. Erfarenhetsmässigt är 
det ovanligt att fel upptäcks i denna fas om du har gjort testproceduren på stuffen 
och eliminerat felkällor där. 

Resultat
Framkastet av salvan och profilen på berghögen ändrades under försöken.Salvan 
fick mycket längre framkast och berghögen som tidigare byggt på höjden upp till 
anfangshöjd, var nu flera meter under anfanget.Lastmaskinsoperatörerna uttryckte 
att salvorna var mycket mer lättlastade. Detta berodde både att sulan var jämnare 

Figur 5. Bild tagen före utlastning. Jämn kontur. Alla halvpipor synliga. Låg berghög.

Figur 4. Scanning av 
streckkod (t.v.).  
Koppling av harness-
wire i blocket innan den 
knipsas  samman (t.h).
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och att salvhögen var mindre kompakt. Dagliga rapporter visar att utlastingstiden 
gick ner mot slutet av försöket när det gjordes justeringer i tändplanen för att få en 
jämnare fragmentering. 

Den färdigsprängda konturen var jämn och fin. På samtliga salvor var nästan 
alla halvpipor synliga. Byggherren, Jernbaneverket, poängterar vikten av skon-
samt sprängd kontur i samband med handskrotning och kartering. Med mindre 
sprängningsinducerade skadezoner i kvarstående berg är det mindre potentielle 
lösa block och en mer stabil bergmassa. Skrotning är kanske den mest riskfyllda 
operationen i dagens tunneldrift.

Scanning av profilen blev utfört efter att betongsprutning utförts. Preliminära 
jämförelser visar att man uppnår en minskning av överberg. Här behövs mer data 
från normal drift efter försöket att få kvantifierade detta. Genomsnittlig skrotnings-
tid minskade med elektroniska tändare. Samtidigt fanns det en viss minskning 
av mängden sprutbetong ca 3 m3 / salva. Jernbaneverkets slutförstärkningsnivå 
var oförändrad under hela försöksperioden. Preliminära resultat visar en tendens 
att inndriften ökades med ungefär 0,1 m per salva med elektronisk tändning. Det 
observerades mycket få glasögon.

Förutom de resultat som nämns ovan, det finns andra faktorer som också pekar 
i positiv riktning i samband med användningen av elektroniska tändare.

Vid användning av ett elektroniskt tändsystem så är samtliga sprängkapslar 
i princip identiska. Enda variationen kan möjligen vara olika ledarlängder. Detta 
innebär en hel del förenklingar kring beställning, lagring och laddning.

På samma sätt som med icke-elektriska sprängkapslar är elektroniska spräng-
kapslar inte känsliga till elektromagnetiska fält. Dessa elektroniska sprängkapslar 
har emellertid ytterligare en fördel genom att du kan kontrollera salvan före skottet, 
och man ser att alla sprängkapslar är inkopplade och fungerar. Av de 20 salvor som 
sköts med elektroniska sprängkapslar utmynnade ingen salva i omskjutning. Detta 
är positivt när det gäller säkerhet och effektivitet.

Feedback från underjordsarbetare i projektet är att genom att efterarbeten 
och bakstuffarbetet förenklas. Med en jämn kontur, som man kan notera på test-
sträckan, så det går fortare att montera och hänga upp kablar, rör, ventilation och 
andra efterarbeten i form av dränsättning och installationer förenklas också. En 
bättre sula, som tidigare nämnts, innebär också färre åtgärder som är nödvändiga 
för att avhjälpa den efter bottenrensning i form av knackning etc. 

Tanken på att kunna spränga längre salvor med elektroniska tändare än kon-
ventionella icke-elektriska sprängkapslar är en av de intressanta möjligheter som 
vi har upptäckt under experimenten. Lärdomarna från detta experiment visar att 
salvhögen fick ett bättre framkast och att salvhögen blir lägre. Detta är beroende 
på ett tätare intervall. Kan denna metod användas kommer man att kunna borra 
längre salvor och uppnå kortare drivningstid och minskade tändar kostnader. Här 
kan det finnas möjligheter till kostnadsbesparingar.

Ett elektroniskt tändsystem är flexibelt när det intervalltider. I detta försök har 
man givit god tid till öppningen, kilen, för att i resten i salvan kortat ner intervall-
tiderna för att undvika onödig påverkan på närliggande hål. Dessutom har man 
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möjligheten att spränga konturen momentant vilket ger denna jämna kontur. Det 
skall sägas att tidigare tester med denna typ av kontursprängning i andra projekt 
visat att man inte per automatik får en mindre skadezon med momentan spräng-
ning av konturen.

 Det har inte funnits något utrymme för att utveckla tändplanen i detta försök, 
men med den flexibilitet som finns med elektroniska tändare och programmering 
av intervalltider, kan man också se potential för att göra andra borrnings- och 
sprängningtekniska åtgärder. Detta kan vara en minskning av antalet hål, bättre 
brytningsvinklar eller jämnare fragmentering.

Nedan följer en kort sammanställning över olika moment i försöket

Salvtyp

andel  
synliga 
borrpipor,%

Laddningstid, 
minuter

Lastningstid, 
minuter

Skrotningstid, 
minuter

Överberg  
m3

Nonel 37,5 % 100 255 147 99,2
eDev ™ II 71,6% 143 256 126 85,7
Differens 34,1% 43 1 -21 -13,5
Relativ 
skillnad

91% 43% 0,39% -14,3% 13,6%

Salvtyp Genomsnittstid mätt över hel salvcykel, minuter
Nonel 1054
eDev ™ II 1066
Differens 12
Relativ skillnad 1,13%

Salvtyp Genomsnittlig indrift, meter
Nonel 5,6
eDev ™ II 5,7
Differens 0,1
Relativ skillnad 1,8%

Salvnummer Genomsnittligt 
Q-värde

CT bultar 
3 m, st.

CT bultar 
4 m, st.

Sprutbetong 
m 3

1–10 48,6 12 10 24
11–30 23,6 12 10 21
31–40 14,6 12 10 24
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FaLLSTUDIE 2 

användandet av elektroniksprängkapslar 
vid Tagene bergtäkt, NCC Roads

Bakgrund
NCC Roads äger och driver Tagene täkten. Detta är en bergtäkt som öppnades 
redan i mitten av 30-talet, så den har sin historia bakåt i tiden. Under denna långa 
tidsperiod så har mycket hänt både vad gäller sprängämne, tändmedel, borrutrust-
ningar och övrig utrustning kopplad till denna typ av verksamhet.

Senaste tekniksprånget var när man 2013–2014 började använda elektronik-
sprängkapslar i Tagene täkten. Inledningsvis pga. vibrationsproblematik men 
senare även i säkerhetssyfte för att minmera risken med kast från salvor i  täktens 
östra ytterområde. Vid denna kant finns ingen skyddande barriär mellan när ligg-
ande fastigheter, lokalgator och den hårt trafikerade E6:an. 

Borrning och sprängning utförs av Voglers i denna täkt. Voglers är som företag, 
teknikorienterat och är öppna för att prova nyheter. Detta har gjort att man ligger i 
framkant vad gäller användandet bl.a. elektroniksprängkapslar och utvecklar olika 
metoder för att få ut maximalt resultat av denna produkt. 
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Laddning sker med Orica´s Euromaster med Centra Gold och Eurodyn 3000 
som primer/bottenladdning. Man spränger vid ca 30 tillfällen/år i täkten. I  täktens 
närhet finns en underjordsanläggning som är styrande vibrationsmässigt. 
Utgångsläget var med Exel-tändare och tändplanen var normalt 17 ms alt. 25 ms 
i sida och 42 ms bakåt mellan raderna samt någon 67 ms i sista raden. Alltså en 
relativt vanlig tändplan för en bergtäkt. Detta var dock inte hållbart när vibrations-
nivåerna började närma sig uppsatta gränsvärden och man var tvingad att vidta 
åtgärder. Man beslöt då att prova elektroniktändare som ett första steg. 

Man lyckades med hjälp av elektroniktändarna, Unitronic 600, minska vibrations-
nivåerna så att man hamnade under satta gränsvärden. Resultatet blev att salvorna 
gick lugnt och kastrisken minskades (reducerad risk för topptändning) samtidigt 
som tidigare nämts, uppmätta vibrationsnivåer sjönk.

I och med övergången till denna typ av tändsystem så gjordes en mindre föränd-
ring av tändplanen och man använde sig av 20–30 ms i sida. 

Eftersom man skjuter produktionssalvor nästan varje vecka har man stora möjlig-
heter att göra justeringar med föregående salva i färskt minne och man kan relativt 
snabbt hitta en tändplan som fungerar för den aktuella tillämpningen.

Förändringarna av tändplanen har skett stegvis och i dagsläget ligger man på 
fördröjningstider runt 45–50 ms i sida och 75–80 bakåt, dvs en ökning av tiderna 
med ca 80 % i snitt. 

Borrplaner har justerats så att man i vibrationskänsliga lägen borrar med 76 mm 
krona och något tätare hålsättning medan all övrig borrning sker med 89 mm. Vad 
gäller avladdning så är ingen förändring gjord där, man behöll samma avladdnings-
höjd som tidigare använts vid bruk av Exel. 

Resultat
Under arbetets gång såg man ett flertal förbättringar på salvresultatet. 
• Finandelen minskade och man fick avsättning för allt som krossades. Vid för

stor finandel påverkas även krossningen. Finandel låg tidigare runt 30–35 %
och detta skapade ett överskott som fick hanteras på annat sätt. I dagsläget så
ligger denna siffra på ca 25 %

• Under tiden man använde Exel hade man en fraktionering som låg mellan 0–150
och ibland inget 0 och bara grovt till skut. Alltså en väldig spridning på utfallet
från losshållningen. Vad man ser idag – efter att man gått över till elektronik-
sprängkapslar – är att man har en mycket jämnare fraktionering med mindre
skut från mitten på salvan samt reducerad finandel.

• Av losshållet berg går idag 25 % till förstärkningslager. Tidigare var denna mängd
mycket större och dessutom i varierande mängd.

• Resultatet idag är mycket mer likformigt från salva till salva vilket ger en förut-
sägbarhet som är mycket värdefull. Man vet i förväg vad som kommer produ-
ceras.

• Uppsatta vibrationsgränser innehålls vilket är ett av stor vikt för täkttillståndet.
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• Minskad energiförbrukning i kross: Idag finns inga siffror som visar detta då
man nyligen bytt system i täkten för uppföljningen. Man ser dock att man har ett
bättre och jämnare flöde genom krossen.

• Lättare lastning: Lastarna vittnar om att alla salvor de senaste åren varit mycket
lättlastade sedan man gick över till elektronik salvor. Det bör dock poäng teras
att detta kan vara ett resultat av längre fördröjningstider vilket normalt ger bättre
framkast och en lägre berghög vilket är fördelaktigt vid utlastning med hjul-
lastare.

Man beslöt på grundval av dessa resultat att helt gå över till elektroniktändare och 
har NCC har inga planer på att gå tillbaks.

Framgångsfaktorer
Resultat som redovisats ovan bygger på ett flertal faktorer:
• Rätt utförd borrning – det finns inget sprängämne eller tändsystem som kan

rädda en dåligt utförd borrning.
• Vid all borrning utförs hålinmätning samt scanning av stuff. Man får kvitto på

utfört arbete vilket är viktigt ur både säkerhetssynpunkt och det ger även möjlig-
het att vid behov justera laddningen.

• Exaktheten och flexibiliteten i tändsystemet som möjliggör stegvisa förändringar.
• Möjligt att kontrollera alla tändare är inkopplade och fungerar ökar säkerheten

och reducerar risken för dolor och kostnader för att omhänderta dessa.
• Framhållas skall även att kommunikationen mellan beställare och sprängentre-

prenör, NCC Roads och Voglers, varit och är mycket god. Man har gemensamt
kommit fram till upplägg och utförande av nästkommande salva. Man bollar
idéer och problemställningar med varandra.

FaLLSTUDIE 3 

Elektroniksprängkapslar och vibrationsproblematik, 
Cementa Skövde 
Bakgrund
Cementa Skövde bryter kalksten i ytterkanten av Skövde tätort. I takt med att 
sprängningarna närmat sig kringliggande bebyggelse har man fått allt svårare att 
klara uppsatta vibrationsgränsvärden. Cementa anlitade därför Nitro Consult för 
vibrationsanalys och Orica för att utföra tester med elektroniksprängkapslar. 

I denna fallstudie redovisas översiktligt vibrationsanalys och resultat av försöken. 
Vibrationsanalysen är utförd av Mathias Jern på Nitro Consult.
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Vibrationsanalys
Betydelse av samverkande laddning och avstånd
En vanlig metod för att analysera vibrationer är att göra en regressionsanalys där 
uppmätt vibration plottas mot den s.k. skaldistansen (avståndet/ roten ur sam-
verkande laddning). Detta ger ett samband som kan användas vid vibrations- och 
laddningsberäkningar. I figur 1 visas ett exempel från provsprängningar som utför-
des vid kalkbrottet i Skövde 1980 (Gösta Rundquist).

I diagrammet kan man se ett tydligt samband mellan avstånd, samverkande ladd-
ning och svängningshastighet.

Nedan har alla salvor på Cementa Skövde under 2009 plottats på samma sätt 
och vi kan se att vi har en bild som är lik föregående även om spridningen är större.

Regressionsanalysen i fig 2 är utförd på mätdata från samtliga mätpunkter, i 
dagsläget är dock vibrationsproblematiken endast kopplad till en mätpunkt – Norr-
backa. När data plottas från endast denna mätpunkt enligt fig 3 nedan blir bilden 
tyvärr mindre klar. 

Figur 1. Regressionsanalys från provsprängningar i Skövde 1980 (Gösta Rundquist).
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Figur 2. Regressionsanalys för samtliga och mätpunkter från salvor i Skövde 2009.

Figur 3. Regressionsanalys för mätpunkt Norrbacka, salvor 2008–2009, samt 2013–2014.
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I fig 4 och 5 nedan har vibrationsmedelvärdet ställts upp mot samverkande ladd-
ning respektive avstånd och denna uppställning bekräftar bilden som regressions-
analysen enligt ovan ger.

Det kan konstateras att det knappt finns något samband kvar mellan avstånd och 
svängningshastighet. Andra parametrar verkar vara viktigare än avstånd och sam-
verkande laddning. För att hitta vilken eller vilka parametrar som styr vibrationerna 
analyserades därför ytterligare några möjliga samband enligt nedan.

Figur 4. Vibrationsmedelvärde i förhåll ande till samverkande laddning för mätpunkt Norrbacka.

Figur 5. Vibrationsmedelvärde i förhåll ande till avstånd för mätpunkt Norrbacka.
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Betydelse av antal hål och total laddning per salva
I figur 6–7 är det bara medelvärdet som redovisas.

Vad som kan utläsas av ovanstående diagram är att medelvibrationen stiger stadigt 
med ökat antal hål i salvorna. Vibrationsmedelvärdet från salvor med över 30 hål är 
nästan 1,3 mm/s större än salvor på 10 hål, detta trots att samverkande laddning 
och avstånd är desamma. 

Även total laddning uppvisar en positiv korrelation (se figur 7 nedan) men den hör 
naturligtvis samman med antal hål i salvan. 

Betydelse av salvans placering och riktning 
Nästa parameter som analyserades var om vissa platser (eller riktningar) gav högre 
vibrationer. I fig 8 har positionen för alla salvor 2007, 2008, 2013 & 2014, plottats. 
Färgmarkeringen är relaterad till vibrationsnivå och siffran i ringen är aktuell pall.

Figur 6. Vibrationsmedelvärde i förhållande till antal hål per salva för mätpunkt Norrbacka, 
salvor 2008–2009, samt 2013–2014.

Figur 7. Vibrationsmedelvärde i förhållande till total laddning per salva (kg sprängämne) för 
mätpunkt Norrbacka, salvor 2008–2009, samt 2013–2014.
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Inte heller här är bilden tydlig. Vi kan se att de högsta värdena ligger ”mitt i bilden” 
men någon exakt plats eller riktning som är överrepresenterad är dock svår att se. 
Det verkar inte heller finnas någon koppling mellan förhöjda vibrationsnivåer och 
pall – överskridande finns från alla pallar. 

Sammanfattning av vibrationsanalys

• Det finns en mycket stor spridning i uppmätta vibrationsnivåer som inte kan för-
klaras med samverkande laddning och avstånd.

• Det finns heller inga tydliga områden i täkten som förklarar överskridanden, där-
emot verkar området nära den aktuella mätpunkten ge något lägre vibrationer
än förväntat.

• Den parameter som visar störst betydelse för vibrationen verkar vara antalet hål
i salvan. Den mest sannolika orsaken till detta är att två eller fler hål samverkar
när vi skjuter större salvor.

Figur 8. Uppmätt vibrationsnivå i mätpunkt Norrbacka samt aktuell pall för samtliga salvor 
2007, 2008, 2013 och 2014.
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Analys av tändplan 
Orica kontaktades av Cementa för att komma med synpunkter på tändplanen som 
användes. Man använde Oricas Exel stötvågständare med 25 millisekunder i sido-
fördröjning, 109 ms mellan raderna och 25 ms mellan topp- och bottentändare. 
För att uppskatta risken för samverkan mellan tändare i en typisk salva användes 
följande diagram gällande Exel U Det 500 (se figur 10). X-axeln är fördröjningstid 
i millisekunder och y-axeln sannolikhet. Blå triangel (Series1) = tolerans i standar-
den för stötvågskapslar, röd triangel (Series2) = ORICAs tillverkningstolerans – den 
senare tillämpades vid beräkningen. 

Medräknat detonationshastigheten på 2000 m/s i stötvågsslangen samt sprid-
ningen i de pyrotekniska fördröjningselementen ger denna tändplan risk för sam-
verkan mellan hål i olika rader men även inom samma rad vid topptändning.

Cementas uppfattning var att slumpen – snarare än laddningsmängder, ladd-
ningsutförande eller salvans design – styrt om och när de fått förhöjda vibrations-
nivåer. Orica misstänkte i ett tidigt skede att det var spridningen i det ickeelektriska 
tändsystemet – i kombination med aktuell tändplan – som orsakade de till synes 
slumpmässiga vibrationstopparna vilket bekräftades av analysen av tändplanen. 
Det beslutades därför att det skulle utföras jämförande test mellan stötvågspräng-
kapslar och elektroniksprängkapslar.

Försök med elektroniska sprängkapslar
I slutet på 2014 utförde Cementa tillsammans med Orica de första testen med 
Oricas elektroniska tändsystem unitronic 600. De första försöken utfördes med 
samma tändplan som tidigare använts med Exel. Det visade sig ganska snart att 
uppmätta vibrationsnivåer sjönk, blev jämnare och mer förutsägbara. 

Därefter utfördes ett antal försök där Orica hoppades pressa ned vibrationsnivå-
erna ytterligare med bl.a. frekvensoptimering baserad på enkelskott och så kallad 

Figur 9. Toleransgränser enligt standard och för Excel U Det 500.
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haltande tändplan. Försöken gav dock ingen tydlig effekt och man återgick till den 
ursprungliga tändplanen.

Under 2015 använde Cementa Skövde elektroniksprängkapslar på i stort sett 
alla salvor. I fig 10–11 har vibrationsnivåerna från dessa salvor ställts upp mot tidi-
gare Exel-salvor. Som synes har vibrationsmedelvärdet och spridningen reduce-
rats radikalt och ett samband mellan vibrationsnivå och avstånd/samverkande 
laddning kan åter ses.

Figur 10. Regressionsanalys för elektroniksalvor 2015 (rött) respektive Exel-salvor 2008, 2009, 
2013, 2014 (blått). 

Figur 11. Vibrationsmedelvärdets beroende av antal hål i salvan för elektronik- (blått) respektive 
stötvågsspräng kapsel (rött). 
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Sammanfattning
Försöken på Cementa Skövde under 2014–2015 har med all önskvärd tydlighet 
påvisat skillnaden i precision mellan pyrotekniska fördröjningselement och elek-
troniska sprängkapslar. Elektroniksprängkapseln har med sin överlägsna precision 
eliminerat samverkan mellan hål vilket resulterat i reducerade vibrationsnivåer, eli-
minerade övertramp och ett mer förutsägbart vibrationsresultat. Detta har även 
gjort att Cementa kunnat öka antalet rader i salvorna till fyra från tidigare två rader, 
dvs. dubbelt så stora salvor. Det har i sin tur halverat antalet skjuttillfällen. 

Sammantaget innebär detta en rad fördelar: 
• Reducerade vibrationer – vinst för kringboende och en fördel ur täkttillstånds-

synpunkt
• Minskade ställkostnader för borrigg (färre och större salvor)
• Halverade transportkostnader för sprängämne (hälften så många laddtillfällen)
• Halverade kostnader för hålavvikelsemätning (de första två raderna ska normalt

mätas in)
• Minskat spill vid bulkladdning (färre och större salvor ger reducerat antal start/

stopp)
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