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NYTT EFFEKTIVT KLENHÅLSKONCEPT FÖR BORRNING OCH SPRÄNG
NING I TÄTBEBYGGT OMRÅDE 

Anders von Post, Sandvik Mining and Construction 

Bakgrund 

Den sprängtekniska utvecklingen under de senaste decennierna har gjort det möjligt att 
i allt större utsträckning kunna utföra avancerade bergsprängningsoperationer i ome
delbar närhet av befintliga byggnader. Vi har under de senaste årtiondena även haft en 
motsvarande utveckling inom borrning. Detta, tillsammans med allt högre priser på 
mark och fastigheter inom tättbebyggda områden, har lett till en stadig ökning av antalet 
bergsprängningsprojekt som årligen genomförs nära bebyggelse. 
Denna presentation kommer endast att beröra ovanjordssprängningar som ligger så nära 
befintliga byggnader och andra strukturer (t.ex. rörledningar och känsliga installationer) 
att det erfordras att sprängningarna utförs med s.k. klenhålssprängning. 

Vad innebär klenhålssprängning och vilka är fördelarna med denna metod? 

Med klenhålssprängning avses som regel att borrhålen som laddas ska understiga 40 
mm i diameter. För att undvika att markvibrationer orsakade av sprängningen ska leda 
till skador på närbelägna byggnationer måste man som bekant begränsa den mängd 
sprängämne som detonerar samtidigt. I god tid innan borrnings- och sprängningsarbetet 
påbörjas görs normalt en inspektion av arbetsplatsen och närbelägna byggnader. Vid 
denna inspektion fastställs vilka vibrationer som kan tillåtas för varje byggnad som lig
ger i närheten av sprängplatsen och som kan tänkas påverkas av markvibrationer. Med 
utgångspunkt från detta, och med avståndet från respektive byggnad till varje borrhål 
samt markförhållandena och byggnadens grundläggning och konstruktion, kan man 
beräkna hur stor laddning som maximalt kan tillåtas detonera samtidigt. 

Laddningsnivå = Q/R312 

Vibrationshastighet v = K✓Q/ R 312 

Q= Momentant detonerande laddning (kg) 
R= Avstånd (meter) 
v = Vibrationshastigheten (mm/sek) 
K = Överföringsfaktor, en konstant som beror på bergets homogenitet och sprickighet 
För hård svensk granit är K-faktorn cirka 400. Mjukare material ger lägre värden. 

I och med att man använder sig av relativt små borrhålsdiametrar och ej alltför djupa hål 
blir laddningsmängden i varje hål betydligt mindre än vid konventionell borrning och 
sprängning. Detta gör också att man får mindre laddningsmängd per sprängkapsel vilket 
leder till att man på ett effektivt sätt kan reducera samverkande laddning och därmed 
hålla markvibrationerna från sprängningen på en mycket låg nivå. 
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Även om man förbereder sig noga för att undvika markvibrationer vid sprängningar i 
tätbebyggt område måste man också ta stor hänsyn till andra faktorer som kan påverka 
byggnader, människor och egendom. Stenkast är en företeelse som kan orsaka stora 
skador inom ett ganska stort område från sprängplatsen. En gammal tumregel säger att 
stenar kan slungas iväg ända upp till 100 meter per cm av laddningsdiametem. Denna 
tumregel stämmer inte riktigt vid större håldiametrar då en riktigare formel för detta är 
L max = 260( d/25)213, (Lmax = Max kastlängd i meter, d = borrhålsdiameter i mm). 
Trots att man vid sprängning i tättbebyggt område alltid måste täcka med sprängmattor, 
ibland även kombinerade med filt, reduceras naturligtvis kastriskema avsevärt när man 
spränger med klenhålsteknik. 
Andra faktorer som har fått allt större vikt på senare år är att hålla luftstötvågor och 
ljudnivåer från sprängningsarbetet på så låga nivåer som möjligt för att inte störa och 
skada omgivningen. Tack vare klenhålstekniken kan även detta åstadkommas. 

Utförandet av klenhålsborrning har moderniserats från handhållen till mekanisk borr
ning. Ett framgångsrikt koncept är det nya mekaniserade borrningssystemet Sandvik 
Alpha 250 och Commando 120 
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Utvecklingen inom klenhålsborrning 

Det nya effektiva konceptet för klenhålsborrning omfattar en liten nätt effektiv borrvagn 
med utmärkt framkomlighet (Sandvik Commando 120) tillsammans med ett nytt robust 
och enkelt verktygssystem (Sandvik Alpha 250). 

Effektivare och säkrare borrning av klenhål 

Commando 120 är en rigg som är lättmanövrerad och har god framkomlighet även i 
ojämn terräng. Den är 4-hjulsdriven och går på gummihjul och har både hydraulpaket 
och kompressor ombord. För arbeten i mycket svår terräng är det vanligt att den även 
utrustas med winsch. 
Tack vare sina små yttermått (bredd 1,8 meter) och låga vikt (2850 kg) kan den t.o.m. 
lyftas in på riktigt svåråtkomliga platser med hjälp av t.ex. en byggkran eller grävskopa. 
Från varje uppställning kan riggen borra inom en yta av 10 kvadratmeter. Den når att 
borra på ett plan max 3,5 meter under den nivå där den står uppställd och drygt 2 meter 
ovanför detta plan. Det gör att man kan borra flera hål från samma uppställning vilket 
naturligtvis är mycket positivt för produktiviteten. 

Commando 120 kan nå även riktigt svåråtkomliga borrplatser p.g.a. sin ringa vikt 

Borrvagnen är lätt, säker och enkel att använda då både körning och uppställning av 
riggen samt alla borrmoment kan utföras från reglage som sitter på riggen eller genom 
radiostyming från en liten enhet som operatören kan bära med sig. Det betyder också 
att operatören inte behöver befinna sig i direkt anslutning till riggen vid borrning på 
utsatta ställen. Operatören behöver inte heller ha någon större fysisk styrka och det har 
glädjande nog lett till att det idag finns kvinnliga professionella borrare inom klenhåls
borrningen. För operatörens och omgivningens välbefinnande är borrvagnen naturligtvis 
utrustad med dammsugare och dammavskiljare (som leder dammet till en plastsäck). 
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Jessica Demander, ung professionell klenhålsborrare, använder Sandviks borr/ösning 

K valitetshål 

Vid sprängning i tättbebyggt område är det av utomordentlig betydelse att man borrar 
kvalitetshål. Med kvalitetshål menas att hålet är borrat: 

• Så att hålet är laddbart ( dvs. fritt från obstruktion av blockerande stenar etc.) 
• Med rätt håldiameter (klenhål < 0 40 mm, vanligen 0 38 mm) 
• På rätt ställe (var hålet ska borras måste i många fall avgöras på plats efter besiktning 

av det aktuella berget efter slag och sprickor etc.) 
• Till rätt djup (automatiska mätsystem kan integreras på borrvagnen) 
• I rätt riktning (viktigt med positiv utbrytningsvinkel i hålbotten. Olika typer av vin

kelmätningssystem kan integreras på borrvagnen) 
• På sådant sätt att hålavvikelse undviks (viktigt med rätt val av borrverktyg) 

Borrhål med hög kvalitet är förutsättningen för bra resultat i försiktig sprängning 
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En utmaning vid klenhålsborrning är att öka borrningsproduktiviteten utan att gå upp på 
större håldiametrar. Detta har inneburit allt kraftigare och effektivare borrmaskiner sam
tidigt som borrhålsdiametern hållits oförändrad. Att överföra allt större energimängder 
genom en smal stång utan att riskera ökad hålavvikelse eller kraftigt försämrad stång
livslängd har hittills inte låtit sig göras. Under år 2006 lanserades emellertid en helt ny 
lösning på detta problem för klenhålsborrning, Sandvik Alpha 250. 

Sandvik Alpha 250 är en ny patenterad skarvförbindelse mellan borrkrona och borr
stång. Den resulterar i ett mycket styvare och starkare skarvförband. Det styvare förban
det medför att man lättare får ett stabilare och bättre påhugg vilket leder till rakare hål 
och snabbare borrning. Som bekant är påhugget ett av de mest kritiska momenten för att 
åstadkomma ett kvalitetshål. 
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Moderna FEM-beräkningar användes vid utformningen av Sandvik Alpha 
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Ett misslyckat påhugg leder ofta till omborrning av påhugget, alternativt hela hålet, eller 
i värsta fall till att hålet sticker iväg i oönskad riktning vilket kan medföra ökade risker 
vid sprängningen. Ett hål som avviker medför också ökade påkänningar både på borr
verktyg och på rigg med reducerade livslängder som följd. 
Det nya styvare Alpha 250-förbandet har trots ökad effekt på borrmaskinerna gjort det 
lättare att lossa borrkronan från stången när det är dags att slipa kronan. 

R25/R23 

I 
I 
I 

Böj- 4-..t::::::::::::1.. ___ ~ 

påkänning 
F 

Designen hos Sandvik Alpha 250 ger ett styvare gängförband med bl.a helt eliminerad 

risk för brott 

Sammanfattning 

Det nya klenhålskonceptet med borrvagnen Sandvik Commando 120 tillsammans med 
Sandvik Alpha 250 borrverktyg har gjort det lättare att snabbt och effektivt kunna borra 
kvalitetshål för att uppnå goda sprängresultat vid klenhålssprängning i tätbebyggt om
råde. 
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