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SPRÄNGSKADOR? GEOLOGINS INVERKAN PÅ SPRÄNGNINGSRESULTATET 

Mathias Jem, Nitro Consult AB . 

Inledning 

Resultatet av en sprängning beror på många parametrar. Dessa parametrar kan delas upp i 
påverkbara, dvs. parametrar av sprängteknisk natur, samt parametrar som inte är 
påverkbara, i huvudsak geologiska parametrar. 

Medan förhållandevis mycket arbete har gjorts för att förstå de förstnämnda parametrarna 
har relativt få arbeten fokuserats kring de senares betydelse. Detta trots att det är allmänt 
accepterat att geologins inverkan på sprängningsresultatet är stor och ibland t o m helt 
avgörande, detta när det gäller faktorer som kontur och sprängskador i kvarstående berg 
samt utvunnit bergmaterial. 

Denna artikel utgår från resultat och tankar som kom fram under arbetet med avhandlingen: 
Geological conditions for aggregate production with special focus on blasting and fines 
production [ 1]. Det mesta har publicerats tidigare men framförallt i kapitlet om kontur tas 
diskussionen något vidare. 

Det arbete som gjordes inom ramen för ovanstående projekt följs även i skrivande stund 
upp av ett examensarbete (Rubinsson & Rönner). Rubinsson och Rönner jämför 
mikrosprickbildning och materialförsvagning i 6 bergtäkter med olika geologi 1• 

Sprängskada 

En Sprängskada kan påstås vara den oönskade, permanenta, effekten av sprängning. Detta 
innebär att vad sprängskada är varierar med sprängningens syfte t ex: 

Generell mikrosprickbildning är negativt i blockstensbrytning och vid ballastproduktion 
eftersom de producerade materialen skall ha så hög hållfasthet som möjligt. Vad det gäller 
kontur så är sprängskada i kvarvarande berg (makrosprickbildning) alltid negativt men 
huvudsakligen ett problem vid bergskärningar och tunnlar där konturen är en permanent 
konstruktion. 

När det gäller kontursprängning så spelar ofta den naturliga sprickbilden en mycket stor 
roll, gränsen mellan vad som skall betraktas i termer av sprängskada eller i termer av 
släntstabilitet är flytande. 

'Arbetet utförs på CHALMERS i samarbete med SYR, arbetet finansieras av SBUF, Vägverket, Banverket, 
Skanska, NCC, Orica Mining Services och Nitro Consult. 
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I den kommande diskussionen kommer sprängskada i betydelsen mikrosprickbildning att 
behandlas separat från begreppet sprängskada - kontur. 

Tidigare genomförda försök (Jern, 2004) 

Genom att, i kvarstående sprängt berg, borra horisontella kärnborrhål utgående från 
kvarvarande borrpipor kan man ta ut borrkärnor vilka man med stor noggrannhet kan 
korrelera mot var sprängladdningen varit placerad. Dessa borrkärnor kan sedan analyseras 
med avseende på variation i ex. sprickighet, mängd mikrosprickor och hållfasthet. 

I två bergtäkter utfördes denna typ av undersökning. Detta skedde i Billingsryd utanför 
Skövde och Angeredstäkten utanför Göteborg, se figur 1. I båda dessa bergtäkter borrades 
horisontella hål in i pallen från kvarvarande borrpipor, in till vad som förutsatts vara 
opåverkad bergmassa. Tanken var att kunna studera hur det geologiska materialet hade 
förändrats nära sprängningen genom att jämföra det med material som var opåverkat. Ingen 
direkt koppling gjordes mot laddningsmängd eller andra sprängtekniska parametrar, men 
det bör noteras att laddningskoncentrationen varit högre i Billingsryd ( 4,51 kg/m) än i 
Angered (3,76 kg/m) [2]. 
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Figur 1, i den vänstra bilden ses Angereds 
bergtäkt och den byggnadsställning som 
bergkärnorna borrades från. I den högra bilden 
ses områden för försöken i Billingsryd. 

Billingsryd 
Diabas 

10 meter långa borrkärnor togs ut på 5 nivåer i Billingsryd och på 4 nivåer i Angered (Se 
figur 2). Dessa karterades (konventionell bergartskartering med fokus på sprängskada) och 
sågades sedan upp i prov bitar om ca 10 cm varefter de polerades i ändarna för att kunna 
användas till att mäta den ultrasoniska hastigheten (Vp)- I redovisningen har _345 provbitar 
från Billingsryd och 299 från Angered använts. 

88 



© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

Figur 2, Positionering av borrkärnor 
från Billingsryd (vänstra exemplet) och 
Angered (till höger). Uppe i bildens 
vänsterkant visas hur tunnslipen togs ur 
provkroppen för att kunna kartera 
mikrosprickor i relation till både avstånd 
och riktning från sprängningen. 
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Dessutom togs ett antal tunnslip i borrkärnorna. Dessa togs i riktningarna vinkelrät mot och 
parallellt med sprängningen (figur 2) för att kunna analyseras på sitt mikrosprickinnehåll i 
relation till det kraftfält som sprängningen inneburit. I tunnslipen kan också mineralogi och 
textur analyseras (figur 3). Av figuren framgår att bergarten från Billingsryd är en diabas 
huvudsakligen bestående av stora pyroxenkristaller med mindre plagioklasnålar inuti 
pyroxenkristallerna. Bergarten i Angered är en oftast medelkornig granodioritisk gnejs. För 
noggrannare data se Jern [3 ,4] 

Figur 3a. Gnejsen från Angered. Figur 3b. Diabasen från Billingsryd. 

Variationen i uppmätt hastighet (Vp) användes sedan för att beräkna skadeparametern, co 
[5], en parameter som möjliggör kvantifiering av sprängskadan. 

89 

·· 14.Sm 



© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

Sprängskada - Mikrosprickbildning 

Resultat från beräkning av skadeparametem (CD) har sedan använts i figur 4 för att ge en 
uppfattning av sprängskadan i de två bergtäkterna. I figur 4 kan ses hur bergarten i 
Billingsryd i det närmaste är opåverkad av sprängningen (2-3 dm sprängskadezon) medan 
påverkan i Angered är omkring 2,5 m. Detta skall ses i sammanhanget av att försättningen i 
Angered var 2.6 m, dvs. hela den bergmassa som sprängs ut av nästkommande rad är redan 
tydligt försvagad från sprängningen i föregående salva. 

'" (m) 

•• w (-) 

"' 
Figur 4, Modell av den sprängskadade zonen i 
Angered (till vänster) och Billingsryd till 
höger. OJ > 0.1 betyder att materialet har 
förlorat 10% av sin förmåga att bära last. 
Bilderna illustrerar ett snitt in bergmassan 
från pallvägg (0 m) till 10 m djup (-1 Om). 
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0 
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En förklaring till dessa skillnader kan ses i tunnslipen. I figur 5b ses ett tunnslip från 
Billingsryd. Här syns ett fåtal långa sprickor som skär hela bilden. I bilden från Angered 5a 
ser man istället ett stort antal sprickor, ofta flera sprickor genom varje mineralkom. Det är 
tydligt att processen hur sprickor bildas i sprängprocessen skiljer sig kraftigt mellan de två 

· bergarterna. 

I Billingsryd (figur 5b) är mikrosprickorna antingen korta (kortare än 
plagioklaskristallema) eller långa (tvärar hela tunnslipet) . I Angered (figur 5a) är det helt 
annorlunda, mikrosprickor som passerar genom eller runt flera mineralkom är vanliga. 
Gnejsen i Angered är följaktligen betydligt mer mottaglig för sprängskada. Detta beroende 
på ett antal faktorer : i Billingsryd ( diabasen) är de stora pyroxenkristallema sammanväxta 
med mindre, nålformiga, plagioklaskristaller. Detta skapar en närmast armerande effekt i 
bergarten, plagioklasnålama gör att spricktillväxt genom pyroxenkristallen försvåras genom 
att hela tiden stoppa upp sprickpropageringen. I Angered är istället mineralkornen mer 
rundade och ligger vid sidan av varandra, vilket gör det enklare för en spricka att hitta en 
väg genom eller runt mineralkornen. Förekomsten av glimmer, i Angered, verkar också 
vara en faktor som underlättar både sprickinitiering och sprickpropagering. 
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Figur 5a, Mikrosprickor från Angered, 
provet är tagit vinkelrät sprängnings
riktningen och 4 cm från sprängning. 

Sprängskada - Makrosprickor 

... . ~ .. 
Billingsryd : Nivå 4, 4 cm 

Figur 5b Mikrosprickor från Billingsryd, 
provet är tagit vinkelrät sprängnings
riktningen och 4 cm från sprängning. 

Resultaten från kartering av sprickor i borrkämoma ses i figur 6. Antalet sprickor för varje 
meter, som inte är orsakat av bormingsförfarandet, finns inlagt. Vad som direkt kan ses är 
att mängden sprickor är förhöjda i början av borrkämoma och sedan går mot vad som är en 
"normalnivå". I Billingsryd kan denna effekt ses tydligt den första metern jämfört med 
Angered där samma tydliga effekt är närmare 2-3 m. I sammanhanget bör noteras att 
mängden "gamla" sprickor ( dvs. sprickor som ses längre från sprängningen) är betydligt 
högre i Billingsryd >4 sprickor/meter än i Angered 2-3 sprickor/meter. 

Figur 6. Kartering av makrosprickor. 
Staplarna representerar medelvärden 
för 5 borrkärnor i Billingsryd och 4 i 

~----------=B"'-': B=i=llic.cng.sryd, diabas 

Avstånd från sprängning (m) 

Angered. Linjerna representerar ~ _______ A_:_A_n~g_er_e_d,~g~ra_n_o_d_io_ri_tis_k~g~n_e~js~ 

max- och minvärde. 

Avstånd från sprängning (m) 
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Kontur, geologi och sprängskada 

Det är viktigt att konstatera att "riktig" sprängskada i princip bara uppträder i form att 
sprickbildning radiellt ut från laddhålet. All annan oönskad sprickbildning i kvarvarande 
berg eller avvikelse från teoretisk kontur beror på en samverkan mellan borrnings- och 
laddningsförfarande och rådande geologi, dvs. avvikelsen från teoretisk kontur möjliggörs 
av bergets strukturgeologiska egenskaper. 

Genom att dra ihop hålsättningen minskas påverkan från omgivningen. Samma sak gäller 
vid utlastning av sprängsten eftersom motliggande tyngd delvis kan överföras till ökad 
försättning. 

Teori - kontur 

Sprängningen i borrhålet orsakar fragmentering på grund av tryckvågen från detonationen 
samt det efterkommande gastrycket. Medan tryckvågen huvudsakligen skapar mikro- och 
mesosprickor kommer gastrycket att propagera, dels de från tryckvågen nybildade 
sprickorna, dels de gamla befintliga (figur 7 och 8). Då sprickor propagerar kommer de till 
slut att nå fram till en punkt då bergmassan lossnar från sin position. Fragmenteringen 
övergår då istället till framåtkast av bergmassan. Detta innebär att gastrycket minskar 
drastiskt och att kvarvarande energi övergår till vibrationer, kast, ljud, värme etc. 

, •. / :'.. :i. :Ä-- Radiella sprickor 

c. : ~-- . ~ .. :~ Skadezon, hwudsakligen mikrosprickbildning 

..... ~ 
·-, .•. :.,.: : .• · .:. · · Kraftig skada och sprickbildning 

borrhål 

Figur 7, resultat från tryckvåg. 

~Radiella sprickor 

Figur 8, resultat från tryckvåg och 
gastryck tillsammans. 

Resultatet av sprängning i borrhålets närhet är möjlig att prediktera. Vad som händer på 
större avstånd och i samband med andra borrhål eller pga. diskontinuiteter i bergmassan 
varierar dock. Här beskrivs ett antal scenarion där utfallet pga. hålsättning och rådande 
sprickbild varierar, förutsättningarna illustreras i figur 9. 
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Figur 9. Uppställning av 
variabler för förståelse av 
tabell I 

Tabell I . 

Upplägg 
Scenario I: sprängningen sker 
långt ifrån både bergyta och 
befintlig spricka, (figur 8) 

C:) C:> 

Scenario 2: (Sprängning nära en 
bergyta) 
V<E/2, V<A 

= = 

Scenario 3: (sprängning nära en 
bakomvarande spricka) 
A<V,A<E/2 

i\ = = 

\ 

\ 

Bergyta 

Variabler 

A = Avstånd bakåt, laddhål - befintlig spricka 
V = försättning 
E = hålavstånd 

Sprängningen 

Naturlig spricka 

Naturlig spricka 

""' 

Spricka skapad 
vid sprilngning 

Efteråt 
Ingen förflyttning sker, uppkrossning 
nära laddhål men ingen betydande 
makrosprickbildning. 

Sprängningen orsakar bara "gropar" I 
en annars oförändrad bergyta 

Ny bergyta sammanfaller med 
bakomvarande spricka 

' '- . I'> 

~~ <~-
- ~ 

\, ~~~;'. "1 ~ 

•"'. 
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Tabell 1. forts . 

Upplägg 
Scenario 4: (litet hålavstånd) 
E/2<V, E/2<A 

Scenario 5: 

Sprängningen 

En sprickriktning som tydligt avviker från brytningsriktningen 

Scenario 6: 

Två sprickriktningar som tydligt avviker från brytningsriktningen 

Efteråt 

Ny bergyta i linje med laddhålen 

Förhållandet mellan scenario 3 och 4 borde kunna beräknas; andelen synliga borrpipor 
beskrivs i bland i termen HCF (half cast factor) [6]. Genom att beräkna sannolikheten för 
att bakomvarande spricka är närmare borrhålet än halva hålavståndet kan man beräkna hur 
sannolikt scenario 4 är framför scenario 3. 

Genom att mäta upp sprickfrekvensen i pallfrontens riktning och sätta detta i samband med 
försättningen skulle sannolikheten för att en synlig borrpipa uppträder kunna beräknas, se 
figur 10. På detta sätt skulle man sedan kunna sätta ett önskemål av ex HCF>75% vid 
kontursprängning och på så sätt ansätta ett lämpligt hålavstånd. 
Notera att förutsättningen för användandet av halva hålavståndet är momentan 
upptändning, i andra fall är värdet något större. 
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Figur. 10 A(avstånd till bakomvarande spricka) är en funktion (F(A)) av sprickfrekvensen 
baktåt ((F(x)) samtförsättnignen E. Känner man dessa kan HCF beräknas. 

Om man kan beräkna F(A) kan istället HCF bestämmas till ex 75% och utifrån detta kan 
ett lämpligt hå/avstånd beräknas. 

Diskussion 

Genom att bestämma 3 geologiska parametrar och utifrån dessa dra lämpliga slutsatser 
skulle geologins inverkan i många fall på ett bra sätt kunna både förklaras och predikteras. 

Dessa tre parametrnr skulle vara: sprängkänslighet, blockstorlek samt dominerande 
sprickriktningar: 

1) Sprängkänslighet 

Sprängkänslighet är en viktig parameter för förståelsen av mikrosprickbildning och 
försvagning av bergmassan i sprängprocessen. 

För att förenkla en diskussion utgår vi från två olika materialtyper: A (som i Angered) ett 
geologiskt material där många mikrosprickor bildas innan spricktillväxt sker och B (som i 
Billingsryd) ett material där förhållandevis få mikrosprickor bildas innan sprickpropagering 
inträffar se figur 11. 

A: Den mesta mikrosprickbildningen sker innan makrosprickbildning, följaktligen 
försvagas hela bergmassan innan makrosprickor bildas; om sprängskadan skall minskas 
måste följaktligen laddningsmängden minskas. 
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B: Makrosprickbildning sker tidigt i sprickbildningsprocessen, sprängskada kommer att 
vara ett mindre problem. 

Figur 11 Jämförelse mellan bergart A och 
B. Dessa exempel uppvisar olika vägar till 
fragm entering. 

B I 
I 

it t 

Det faktum att olika bergmaterial är olika sprängkänsliga innebär att olika bergmaterial bör 
hanteras olika i relation till exempelvis ballastproduktion. 

I bergart A kommer sprängning alltid att orsaka tydlig sprängskada. En minskning av 
mängden sprängmedel kommer alltid att resultera i mindre sprängskada, detta material är 
följaktligen sprängkänsligt. I bergart B är sprängningen betydligt mindre problematisk, 
sprängningen kan användas som ett sätt att kontrollera fragmentering utan onödig skada; 
högre specifik laddning betyder inte självklart att man skadar materialet, detta material är 
betydligt mindre sprängkänsligt. Det är alltså betydligt mer komplicerat att hitta ett optimalt 
sätt att utvinna t ex. ballast ur bergart A. 

I vissa material bör man följaktligen spränga så skonsamt som möjligt (typ A): I all 
pallsprängning kommer de verkande krafterna i bergmassan, nära sprängladdningen, att 
överstiga bergartens tryckhållfasthet med flera gånger [7] . Sprängprocessen har dessutom 
en radiell riktning (när sprängladdingen är placerad längs ett borrhål) som innebär att 
trycket fördelas i hela bergmassan med störst kraft närmast sprängladdningen. Viss skada är 
ofrånkomlig eftersom laddningen måste vara tillräcklig kraftig för att lossgöra bergmassan. 

Det finns ingen bra metod att mäta sprängkänsligheten. Sprängkänsligheten måste 
följaktligen uppskattas. 
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2) Blockstorleksfördelning 

Genom att bestämma in-situ blockstorleksfördelningen (figur 12) uppnås kunskap om flera 
saker: 

• Ju mer sprickor det är Uu mindre medelblockstorlek) destå svårare är det att få 
energin från sprängningen att penetrera bergmassan 

• Ju längre det är mellan sprickor Uu större medelblockstorlek) desto större 
fragmenteringsbehov föreligger det om bergmaterialet skall krossas efter 
sprängning. 

• Ju längre det är mellan sprickor Uu större medelblockstorlek) desto lättare är det att 
uppnå en god kontur vid kontursprängning, i princip innebärande att hålavståndet i 
konturen kan ökas om sprickavståndet är stort. 

Figur 13 visar hur in-situ blockstorleksfördelningen bestämts i 12 olika svenska bergtäkter 
(se Jem 2004a), metoden som använts är en av flera (se Jem 2004b). Oberoende av metod 
är dock tätheten av sprickor av stor vikt vid förståelsen av resultatet vi sprängning. Kan 
inte en fullständig utredning utföras kan en enklare bedömning enligt figur 14 ofta utföras. 

11)0 

90 ~ 
.,,- . . Ir22V' J-J I I 111 I I ,; 

80 

70 -.,. 
" !60 
E 
-g so 
~ 

z i40 .. 
30 

20 

10 

I/; 
11/ 

/; : 

Il ' : 

I/ : 

/ ; ' .. 
I l ·, 

.. 
I/ t ,, , 

11/' ,' _,,,, -~ i? . ..... 
100 

Figur 12 Figur 13 

97 

,! iffYI 
,' , 11,1/// ,, 

j,1// 
"Il. 

I : 
· I/ 11 ' 

I ,' I 

lf..j/ 
·' 

lf,;V I 
,. ,. 

., 
-

V ' 

1000 
Blockstor1ek (mm) 

- I I I I I I 11 
• • 1 Västergölland diabas 

• • • 2 Västergötland diabas 

: - 3 Blekinge, granit 
: 

• • • 4 Småland, kvartsit 

5 Småland, granit 

- 6 Småland, syenit 

- 7 Uppland, tona1i l 

- - - 8 Uppland, tonali t 

- g Skåne, granitisk gnejs 

• • • 10 Skåne, syenilisk gnejs 

-11 Värmland, granitisk gneji 

- 12 Blekinge, granitisk gnejs 

I I I I I I 11 

10000 



© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

100 ,--------:--------r-~-----,:::;:;;::;:e,,"'-;-~7-(i ;'"• ;.r,,,-?-:;:::;;;~--11-... ". ,....,--,-,7-----r,7 

, ' , ~ 
90 ·•-------+--I · ,.,.___,__.......__,.L. f·· T i' ... ~ ;----+------,f--+---1 

l ' "'r' .. 
~ --+---l 

20 

10 

,' ; ' 

·r---~-' ,,~.. . ... ..l ... , ..... +-----+----+--t--..-1-······ ~ 
i , ; , ; 

0 
kc....:·:...:·:....:'~-:.:·::.~~e.:.±~---.<:.-.::.~-1t_'.J.i_j_! _1_ ____ .1_ _ _1_ _ _L _ _.1_-1....u 

100 1000 

Blockstorlek (mm) 

Figur 14 bedömning av In Situ blockstorleksfördelningen. 

3) sprickriktningar. 

10000 

Sprickriktningama är också av mycket stor vikt för hur sprängresultatet blir. I bergtäkter 
kan man styra sprängriktningen för optimalt resultat. I bergskärningar kan man istället 
prediktera utfallet. Om man då riskerar problem med konturen kan man sedan anpassa 
hålsättningen. 

Sprickrosen (figur 15) är ett bra sätt att presentera branta sprickplan, vid mer flacka 
sprickor används istället stereoplotten. Eftersom stereoplotten är betydligt mer svårtolkad 
skall den dock användas med försiktighet. Syftet med att presentera data är ju att de skall 
kunna tas tillvara av användaren. 
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Figur 15, sprickros. 
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Konsekvenser och åtgärder: 

Bergtäkter 

Vid Bergtäkter har följande diagram föreslagits (figur 16); ju större blockstorlekar som 
finns in situ desto större fragmenteringsbehov föreligger för att minimera skutmängden. 
Detta samtidigt som försvagning genom mikrosprickbildning ökar som problem ju 
sprängkänsligare bergmaterialet är. 

Spräng med så liten laddning som Stort fragmenteringbehov föreligger 
möjligt, all ökning av laddning men all fragmentering kommer även 
kommer att resultera i förhöjning av att ger upphov till stora sprängskador. 
sprängskadan samtidigt som Detta är den mest komplicerade typen 

hög 
fragmenteringsbehovet är mycket av berg och kräver noggranna under-
litet sökningar. Tester bör utföras med 

olika sprängtekniska lösningar för att 
finna en optimal laddningsgrad. Om 
större fragmenteringsgrad är ett krav 
är sannolikt minskad försättning och 
hålavstånd att föredra framför ökad 
laddning i borrhålen. 

Förändring i sprängplanen kommer Stort fragmenteringbehov föreligger 
att förändra resultatet från samtidigt som berget är relativt 
sprängningen mycket litet. Det enda okänsligt för sprängning. Om högre 

låg som påverkas av varierande fragmenteringsgrad önskas bör detta 
laddningsgrad är salvprofilen. kunna uppnås genom att ladda 

hårdare. Sprängskador kommer inte 
att vara ett stort problem. 

liten ---------• stor 

Blockstorleksfördelning (IBSD) 

Figur 16. Rekommendationer vid ballastproduktion. Det skall noteras att vid 
malmproduktion, dvs. om materialet skall malas gäller omvända förhållanden 

Naturligtvis är även rådande sprickriktningar av stor betydelse även i en bergtäkt. Genom 
att spränga vinkelrät mot den dominerande sprickriktningen går berget ut lättare, vilket ger 
mindre mikrosprickor (materialförsvagning). Detta samtidigt som sprickor skapas där dom 
mest behövs dvs. i den riktning där minst naturliga sprickor förekommer. 
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Konturspränging 

Nedan fö ljer ett antal exempel på uppnådda konturer och den geologiska förklaringen till 
utseendet: 

I en grovblockig bergmassa är det enkelt att uppnå en god kontur (figur 17). 
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Avståndet spricka- borrhål > hålavstånd 

Figur 17 

Om sprängningen sker vinkelrät mot en mycket dominerande sprickriktning kommer 
borrpipor aldrig att uppträda (figur 18). 

Sprängriktning 

Avståndet spricka- borrhål < hålavstånd 

Figur 18 
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Samma bergmassa som figur 18 med sprängning parallellt med dominerande sprickriktning 
(figur 19). 
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Sprängriktning 

Figur 19 

Om sprängningen sker vinkelrät mot en mycket dominerande sprickriktning kommer 
borrpipor aldrig att uppträda, om det finns två dominerande sprickriktningar kommer 
konturen dock att vara kraftigt uppsprucken i alla fall (figur 20). 

11. 
/Il 

/// 
V, .. -:: 

0 ,., 

Figur 20 

/; 
1/ 

/J 
Il 
'I 

,l 

.. 
... 

. .__,,,, ~ 

i-, ... . ' Ir.-v. 
,! { Yl 

11'(// : .. pi/ : 
: 

l /4 
v. 

: 
: ;,' , 

1 I .. 
I/'_/ .. .. 

t . ,. 
_;., 

... 
Bloduto,W,.(nn) 

Sprängriktning 

_j"' I I 11 I 11 
; I I I I I I 11 

·•• 1~_,,_ddik,. 

---2,~oiall! 

- ,~g.-
· •• .t 9'lalrl:l~ 

5~gi--

- e~.,.,.,. 
7~p«u,~ 

· • • &l.lRJinJ. ~ 

- 9~. ga-ile~ 

·••I0~.~"'"'6 
-11 \'Mnlantg,a'lik{nliM 

- 12 """"Jt.lJlfllcg-9ia 

I I I Il 111 

101 



© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

Om sprängningen sker i annan vinkel relativt dominerande sprickriktningar kommer 
konturen att anpassas därefter. Eftersom bergmassan inte kan tryckas ut av gastryck bakom 
borrhålen kommer dessa att stå ut (figur 21). 

Sprängriktning 

Figur 21 

Det skall naturligtvis konstateras att den naturliga sprickbilden inte helt styr utseendet på 
konturen. Hur stor som helst kan inte hålsättningen vara även om sprickbilden medger 
detta. Vid tillräckligt hög laddning kommer sprickbildningen kring borrhålet att skapa en 
oacceptabel skada, även radiella sprickor kommer vid för hög laddning att skapa 
ojämnheter i konturen sk. bågformade sprickor [8] och orsaka konturproblem, när detta sker 
och vid vilken laddning är dock relaterat till materialets egenskaper. 

Slutord 

Det kan noteras att varken lutande eller horisontella sprickor behandlas i denna artikel. På 
samma sätt finns det fler geologiska parametrar som är av betydelse vid sprängning, 
exempelvis bör foliation och korsande gångar av annat material nämnas. 

I de allra flesta fall kan dock dessa parametrar betraktas med ett liknande tankesätt som 
använts här. Detta faller dock pga. utrymmesskäl utanför denna artikel. 
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Av den diskussion som förts kan man få intrycket att laddningsmängden saknar betydelse 
då enbart hålsättningen diskuterats. Sanningen är dock tvärt om. Det kan i många fall vara 
försvarbart att fördela laddningen bättre i berget både ur ekonomisk och kvalitetsmässig 
synpunkt. Minskad hålsättning betyder i denna artikel också mindre laddning 
proportionerligt med denna. 

Att ladda mer än vad som krävs för att få ut berget ger alltid en större påverkan och kan 
följaktligen enbart rekommenderas där syftet är att få sönder allt berg i så stor omfattning 
som möjligt. 
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