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Inledning 

Dyna Nobels affärspolicy är att arbeta med kundanpassade bulkemulsionslösningar som 
är både tekniskt utvecklade och miljöanpassade. Leveranssystemen skall även vara 
anpassade så att systemen blir kostnadseffektiva för både kund och Dyna Nobel. 
Denna affärspolicy leder till att Dyna Nobel kontinuerligt arbetar med utveckling och 
anpassning av sina leveranssystem, så att Dyna Nobel även i framtiden skall vara 
ledande och en självklar leverantör av bulkemulsion världen över. 

Introduktionen av gasad bulkemulsion typ SME på Gotland 1998 var en sådan naturlig 
anpassning till ett modernare leveranssystem. 
Den senaste utvecklingen till ett system som möjliggör differentierad laddning, togs i 
bruk i samband med Dyna Nobels deltagande i EU-projektet "Less Fines", där även 
Nordkalk har varit en av deltagarna och en viktig samarbetspartner. 

Målsättningen med systemet är att genom ett nyutvecklat gasningssystem möjliggöra 
laddning med stor variation av densitet och energifördelning i olika delar av borrhålet 
under en och samma laddningsoperation. 
Systemets utvecklade gasningsteknik möjliggör även ett miljöanpassat emulsionssystem 
som är "slutet". Start och avslut av emulsionsladdningen sker i borrhålet med en god 
kontroll på laddteknik och avladdning, vilket ger minimalt spill i samband med 
laddning. 

Bakgrund till differentierad laddning med gasad bulkemulsion 

Valet och placeringen av utvecklingsprojektet "Differentierad laddning med gasad 
bulkemulsion" föll naturligt på den SME truck som är placerad på Gotland, då Dyna 
Nobel under år 2001 beslutade att delta i EU projektet "Less Fines". Målsättningen i 
"Less Fines" projektet, som spänner sig över flera deltagarländer i Europa, är i grova 
drag att registrera effekten av vissa förändringar i borrplan, tändsättning och typ av 
sprängämne och då speciellt koncentrerat på andel finmaterial. 
Genom att utveckla ett system som möjliggör momentan styrning och förändring av 
densiteten på emulsionen i borrhål, finns det intressanta öppningar till vad detta kan ha 
för effekter på andelen finmaterial beroende på densitet och VOD på sprängämnet. 

Emulsionssystemet som är placerat på Gotland är av typ SME, vilket innebär att 
produktion av emulsion, och dess känsliggörande, sker under laddning i borrhål. 
Systemet har en rad fördelar då produktion sker "on site" och är ett så kallat 
varmgasningssystem med möjlighet till kort gasningstid. 
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Den SME truck som systemet idag är utbyggt på är utrustad med en industridator (PLC) 

och touchskärm som möjliggör övervakning och styrning av processen under drift. 

Detta, samt möjligheten till flexibel och variabel förändring av den kemiska gasningen 

under produktion, är en del av grundkraven för att få differentierad laddning att fungera. 

Den aktuella trucken (fig. 1) har vid tidigare modifiering utrustats med mekanisk 

slanghantering med möjlighet till variabel slanghastighet under produktion och 

laddning. Detta ger en mycket god kontroll av laddtekniken, vilket också under 

utvecklingen av systemet visat sig vara en viktig faktor. En annan stor fördel var även 

att tyngre och "klumpligare" lösningar på kopplingar och laddslangar kunde utprovas 

utan att nämnvärt påverka laddtekniken. 

Figur 1. SME truck 17 med mekanisk slanghantering 

Tidigare arbete med optimering av SME systemet, i samarbete med Nordkalk och 

Heidelberg Cement, har resulterat i en stor mängd data och erfarenhet. Under 

utvecklingsarbetet har detta varit viktig information och då speciellt vid uppbyggnaden 

av olika densitetsprofiler i laddpelaren. 

Differentierad laddning i praktiken 

Både Nordkalk och Heidelberg Cement, som i huvudsak är de två största mottagarna av 

emulsionssystemet, har under hela utvecklingsperioden varit mycket positiva till de 

fördelar som ett system med differentierad laddning kan medföra. Samtliga testsalvor 
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under perioden har utförts i produktionssalvor, vilket har medfört att skärpan i projektet 
hela tiden har varit hög med en etappvis utveckling. Viktig del har även varit att 
utveckla systemet till att vara användarvänligt för både operatör och sprängare. 

Grunden för differentierad laddning är att behålla den del i laddpelaren som skall utgöra 
bottenladdning som fast och den del i laddpelaren som skall utgöra pipladdning som 
variabel (fig. 2). 

Figur 2. Differentierad laddning med bottenladdning och pipladdning. 

Anledningen till att låsa bottenladdningen till en förutbestämd mängd är att med den 
variabla pipladdningen kunna ta hänsyn till topografin på salvorna. Bottenladdningen 
bestäms före laddning till ett visst antal kg med en önskad snittdensitet. 
Den tredje parametern som operatören anger innan laddning påbörjas är vilken 
snittdensitet som pipladdningen skall ge. Under laddning av ett borrhål styr truckens 
PLC med automatik när bottenladdningen skall avslutas och pipladdningen skall 
påbörjas. Efter avslutad laddning "ställer" sig programmet åter redo för ny 
bottenladdning men kan även enkelt justeras för en ny typ av bottenladdning, både till 
mängd och densitet. 
Operatören kan om något oförutsett inträffar, såsom ett tidigt stopp eller annat avbrott, 
fortsätta med den aktuella laddningen oberoende av i vilken del i borrhålet som 
avbrottet sker. 
Den densitetsprofil som differentierad laddning kan ge varierar beroende på tillsättning 
av kemiskt gasningsmedel samt mängden bottenladdning (fig. 3). 
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SME med DL- teknik SME 

Figur 3. Ex. på densitetsprofiler med DL-teknik och traditionella SME laddning. 

Med tidigare system var begränsningen framförallt svårigheten att reducera 

snittdensiteten för pipdelen i en laddpelare utan att samtidigt påverka densiteten i botten. 

Touchskärmen (fig. 4) i operatörsutrymmet ger den erforderliga informationen till 

operatören om processen under drift och via skärmen styrs även produktionen och de 

parametrar som krävs för en fungerande differentierad laddning. 

Figur 4. Touchskärm där kommunikation mellan operatören och truckens PLC sker. 
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Slanghastigheten är en viktig parameter om differentierad laddning skall resultera i en 
någorlunda skarp gräns mellan botten- och pipladdning. Med vetskap om att 
vattenfickor även vid små mängder kan påverka och i värsta fall resultera i 
detonationsavbrott, har 0.5 m valts till avstånd mellan slangände och emulsionsnivå 
under laddning. Slanghastigheten varieras med hänsyn till borrhålsdimension och till 
hur länge laddslangen skall stå still för att ge en bra fyllnad av emulsion runt primern. 
Dessa parametrar ges till truckens PLC som sedan styr slangvindans hastighet under 
laddning samt stopptid för laddning runt primer. 

Utförda temperaturmätningar samt laddningar i transparenta PVC-rör har visat att det 
finns en viss tröghet för vatten och emulsion att byta plats runt primern (fig. 5). 
Liten kopplingsgrad mellan primerdiameter och borrhålsvägg är en av orsakerna i 
kombination med en hög produktionskapacitet. 
Rätt laddteknik är en viktig faktor för en bra kontakt mellan primer och emulsion. Den 
tid som laddslangen står still och fyller kring primern måste vara så optimerad att 
avståndet på 0.5m mellan slangände och emulsionsnivå inte avviker. Större avvikelser 
resulterar i att delar av bottenladdningen förskjuts. 

Figur 5. Emulsionsfyllning runt primer. 

Försök utförda med temperatursonder placerade på primern har tillsammans med 
utförda laddningar i transparanta PVC-rör varit underlag för att styrka de beräkningar 
som gjorts. 
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Fältmätningar under projektets gång 

Kontinuerlig registrering av detonationshastigheten, VOD, kombinerat med traditionell 

uppföljning, som snittdensitet i borrhål samt olika inmätningar, har tillsammans med 

truckens data i huvudsak varit den resultatbank som legat till grund för olika beslut 

under projektets gång. 

Kontinuerlig registrering av detonationshastigheten ger möjlighet att studera effekten av 

vad densitetsförändringar på emulsionen har för påverkan på VOD (fig. 6). De fem 

faktorer som styr ett sprängämnes VOD är inneslutning, sprängämnets sammansättning, 

struktur, laddningsdiameter samt densitet på sprängämnet. I och med att de andra 

parametrarna i hög grad är konstanta så ger en densitetsförändring, som sker under 

laddningen, stort utslag på VOD. Möjligen kan inneslutningen variera beroende på om 

detonationen har ägt rum i "hård" eller "mjuk" kalksten. Denna faktor har dock inte 

varit styrande för tolkningen av VOD data. 
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Figur 6. VOD-registrering med bottenladdning och pipladdning. 

50.0 50.5 

VOD-diagrammet ovan visar på den förändring som sker när bottenladdning går över 

till pipladdning och sålunda också till en lägre densitet. Laddpelaren till vänster visar på 

de teoretiska lägena för såväl botten- som pipladdning. 

Den densitet som anges i respektive del i laddpelaren är snittdensiteten. Detaljstudie av 

VOD-registreringen i den övre pipladdningen kan ge information om att denna del har 

en lägre VOD vid stigande laddpelare. Detta förklaras av att densiteten minskar vid 

stigande laddpelare beroende på lägre statisk tryck. Detta fenomen går även i vissa fall 

att studera i bottenladdningen, lite beroende på kvaliten av signalen. Den första sträckan 

( 4-6 * håldiametrarna) kan dock vara påverkad av primer ( overdrive) och skall inte ses 

som effekten från hög densitet på emulsionen. 
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VOD-registrering och uppföljning i fält gällande snittdensiteter har utförts på ett stort 
antal borrhål under projektets gång. Samtliga registreringar visar på samma tendens där 
VOD avtar efter bottenladdningens avslut i och med att densiteten på emulsionen 
ändras. 

Tabell I visar ex. på hur VOD fördelar sig i respektive borrhål under en uppföljning. 

Hål nr Nedre Övre Mv 

20 5250 4000 4625 
19 5548 4024 4786 
18 5632 3952 4792 
17 5427 3999 4713 
16 5306 3864 4585 

Mv 5433 3968 4700 

De uppföljningar som gjorts under projektet visar på en jämnhet som även under långa 
perioder inte har avvikit från planerade värden. Snittdensitet från borrhål till borrhål 
(fig. 7) samt även från salva till salva skiljer sig lite. 

Under "Less Fines" projektet var uppföljningsperioden indelad i tre kampanjer med 
systematiska uppföljningar och mätningar. Uppgiften under kampanjerna var leverans 
av differentierad laddning med förbestämd bottendensitet och pipdensitet. Resultaten 
från dessa uppföljningar styrker den jämnhet som systemet visat under hela 
projekttiden. 
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Figur 7. Diagram över den totala snittdensiteten hål för hål i en salva. 
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Diagrammet ovan visar på den totala snittdensiteten i en salva laddat med differentierad 
laddning under konstanta förhållanden. Uppföljningar gällande snittdensitet på 
bottenladdning respektive pipladdning är svårare att genomföra i fält, då laddningen 
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sker kontinuerligt. Genom att utföra beräkningar och placera pipladdningen som 

teoretiskt statiskt tryck går det att beräkna såväl förväntad total snittdensitet i ett borrhål 

som snittdensitet på respektive botten- och pipladdning. 
De begränsningar som finns i den teoretiska beräkningsmodellen är data på faktorer 

(fig. 8) som friktion i borrhålsvägg och vilket statiskt tryck som belastar emulsionen 

under och efter laddningens förlopp. 
Resultat från försöksperioderna visar på att påverkan från statiskt tryck och friktion är 

mindre än vad beräkningsmodellen visar. Detta beror troligen främst på två faktorer. 

Vid användning av snabb kemisk gasning sker bildandet av gasblåsor i emulsionen 

under så kort tid att påverkan från statiskt tryck är relativt låg. Den andra faktorn är att 

friktionen i borrhålsväggen fungerar som motkraft under stigningen av emulsionen i 

borrhålet, men samtidigt som hullingar när expansionen är klar. 

Beroende på om borrhålet innehåller vatten eller inte förändras friktionen i 

borrhålsväggen avsevärt. Det har visat sig att endast 10 liter vatten som tillsatts i torra 

borrhål reducerar friktionen så pass mycket att den slutliga snittdensiteten påverkas och 

sålunda också sprängämnesförbrukningen. Det är framförallt vid styrning mot låga 

densiteter på emulsionen i torra borrhål som friktionen i borrhålsväggen är påtaglig. 

Friktion mot borrhålsvägg 

Gravitation + massa 

Inre friktion i emulsionen 

Luftryck 
Vattenpelare ovanför emulsionspelaren 

Gasbildningen, N2 

Figur 8. De faktorer som styr den slutliga snittdensiteten i ett borrhål. 

För att motverka vissa av de styrande faktorerna är tiden för den kemsiska gasningen en 

viktig parameter. Kort tid ger minskad effekt på framförallt det statiska tryck som 

vattenpelare och den egna massan ger men också på friktionen i borrhålet. 
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Resultat och vidare samarbete med Heidelberg Cement och Nordkalk 

Både Cementa, som ingår i Heidelbergkoncernen, och Nordkalk har vid sina 
sprängningar under hösten 2003 använt sig av differentierad laddning med olika 
densitetsprofiler på laddpelaren. Målsättningen är att anpassa fördelningen i 
laddpelaren, till både mängd och densitet, efter de förutsättningar som råder. 
Uppföljning av lastbarhet och parametrar som finmaterial och styckefall ger möjlighet 
till att under långa perioder registrera effekten beroende på densitetsprofilen i 
laddpelaren. Vanligtvis fokuseras på låg specifik laddning vid produktionssprängning, 
men genom att utnyttja systemets flexibilitet går det även att vid en konstant borrplan 
förändra mängden sprängämne beroende på salvans bergmekaniska och geologiska 
egenskaper. 
För Cementa och Nordkalk är förhållandena i bergtäkterna olika, beroende på de 
geologiska och bergmekaniska egenskaperna, vilket är naturligt då slutproduktema har 
olika användningsområden. 
Positivt under utvecklingsarbetet har varit den reduktion av spill från laddningen som 
skett då det nya gasningssystemet, i kombination med rätt laddteknik, möjliggör ett 
emulsionssystem, som även under start- och avslutningsprocessen placerar all emulsion 
i borrhålet. 

Cementa 

Cementa har två bergtäkter på norra Gotland där den ena är belägen i Slite, benämnd 
Märgeln, och den andra bergtäkten strax utanför, File Hajdar. Det årliga uttaget av 
kalksten i File Hajdar är ca 1.6 miljoner ton och i Märgeln 1.1 miljoner ton. Några 
problem med finmaterial förekommer inte, då användningsområdet är 
cementtillverkning. 
Målsättningen med differentierad laddning är bra styckefall och bra lastbarhet, samtidigt 
som den specifika laddningen är konstant eller lägre. 
Perioden från oktober till december 2003 har differentierad laddning använts i vissa 
områden med en reducerad densitet i pipdelen. Detta har resulterat i minskad 
förbrukning av sprängämne och minskad specifik laddning. Tendensen under perioden, 
på den redan optimerade borrplanen, visade på svårigheten med att reducera 
pipladdning i alltför hög grad och samtidigt ha en kostnadseffektiv lastning. 

Under vintern/våren 2004 kommer det under en längre period att utföras differentierad 
laddning där bottenladdningen har en densitet som överstiger 1.25 g/cc samtidigt som 
pipladdningen reduceras med ca 15 %, jämfört med bottenladdningen. Målsättningen är 
att behålla specifik laddning från tidigare, men att distribuera laddningen mer optimalt. 

Fördelningen i laddpelaren med hänsyn till de variationer som finns av de 
bergmekaniska egenskaperna är ett arbete som har påbörjats. Det finns områden på ex 
södra File Hajdar där variationen på stenkvaliten avgränsas av ett markant horisontellt 
slag. Detta ger olika bergmekaniska egenskaper i respektive del och en möjlighet till att 
använda och optimera differentierad laddning efter rådande omständigheter. 
Den mer svårsprängda nedre delen är en kalksten av hård kvalite med liten spricktäthet 
där troligen den mest effektiva egenskapen hos ett emulsionssprängämne är hög 
densitet. 
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VOD-diagrammet (fig. 9) nedan visar på försök där bottenladdning och pipladdning har 

anpassats efter olika bergmekaniska egenskaper. Bottenladdning har vid detta tillfälle 

sträcks ut till ca 10 m med en relativt hög snittdensitet. På den nivå som det horisontella 

slaget skiljer de olika bergegenskaperna åt sker också densitetsförändringen, till en 

lättare densitet. Fördelningen i laddpelaren blir sålunda bättre optimerad i borrhålet och 

sprängämnesförbrukning i pipladdningen har reducerats. 

När VOD-mätning utförs på en längre laddpelare blir det mer påtagligt och "synligt" en 

densitetsprofil som avtar vid stigande laddpelare. VOD-registreringen nedan visar på en 

sådan densitetssänkning på bottenladdningen där VOD avtar från 5500 m/s till 5000 

m/s. 

Effekten av statisktryck på emulsionen i bottenladdningen ökar vid djupare borrhål och 

kontrollen på densiteten runt primern är viktig. Detta värde går att beräkna, men bör 

kompletteras med VOD-mätning när densiteten närmar sig den kritiska i förhållanden 

till aktuell borrhålsdimension. Effekten av en bra initiering med högt detonationstryck 

från primern och en overdrive på emulsionen under initieringsfasen har registrerats 

under flera tillfällen. Denna information är positiv och avspeglar en säker och bra 

kontakt mellan primer och emulsion. 
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Figur 9. VOD-registrering från bottenladdning respektive pipladdning. 

Vidare samarbete under 2004 kommer att ge intressant information från användandet av 

differentierad laddning med olika densitetsprofiler och då främst fokuserat på de krav 

som finns på kostnadseffektiv sprängning och lastning. 
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Nordkalk 

Nordkalks årliga uttag av kalksten vid Storugns bergtäkt på norra Gotland ligger på 3.1 
miljoner ton. Brytningen bedrivs på två pallar med en högvärdig kalk på första pallen 
och revkalk på den andra. Fördelningen mellan uttagen på de bägge pallarna är ca 50 % 
på första pallen och ca 50 % på den andra. Nordkalk anpassar sin borrplan på de bägge 
brytningsnivåerna till krav på salvprofil och vibrationer. 
Salvstorleken på både första och andra pall är ca 15.000- 25.000 ton och pallhöjden 
varierar mellan 11 - 14.5 m. 
En viktig målsättning och en kontinuerlig process för Nordkalk är minskad andel 
finmaterial från brytning till slutprodukt. Denna målsättning har även varit i fokus under 
implementeringen av differentierad laddning på Storugns, i kombination med en 
kostnadseffektiv lastning. 
Det finns inga horisontella slag som på Slite, vilket ger en naturlig utlastningsnivå, utan 
det är kvalitetsgränsen mellan de olika typerna av kalksten som styr utlastningsnivån. 
Detta gör att borrning sker med relativt stor lutning och kompletteras med en mindre 
underborrning. 
Användning av en emulsion med låg densitet i hela laddpelaren har tidigare varit den 
normala densitetsprofilen på laddpelaren. Den ökade densiteten i borrhålets bottendel 
skapades genom tryck på laddpelaren. Svårigheten har varit att vid de relativt låga 
pallhöjderna uppnå en densitetsprofil som matchar det idealiska med en tyngre densitet i 
borrhålets botten, där berget är som mest inspänt, samtidigt som en låg densitet ger 
lägre sprängämnesförbrukning. 

Behovet och målsättningen på laddpelarens uppbyggnad var en kort bottenladdning med 
en snittdensitet som översteg 1.25 g/cc samtidigt som pipladdningen skulle reduceras 
med över 30 %. Förändringen är sålunda stor mellan de båda laddningarna och kravet 
på systemet har därför varit högt. Med den korta bottenladdningen måste övergången 
ske momentant mellan de båda laddningarna (fig. 10). 
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I' 
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Figur 10. Detaljstudie på VOD i övergången mellan bottenladdning och pipladdning. 
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Studerar man VOD diagram i själva övergången mellan bottenladdningen och 

pipladdningen sker förändringen av sprängämnes VOD i stort sett momentant. 

Resultatet av denna uppdelning i laddpelaren har sänkt den totala förbrukningen av 

sprängämne något, men det huvudsakliga målet var att bibehålla den specifika 

laddningen och endast omfördela laddningskoncentrationen i laddpelaren. Uppföljning 

av såväl lastbarhet som andelen finmaterial kommer att utföras under en längre period. 

Intressanta utvecklingsområden på Nordkalk under 2004 är att anpassa differentierad 

laddning efter de bergmekaniska egenskaperna som finns på Storugns. Exempelvis 

varierar den högvärdiga kalkstenen i ytskiktet och har i vissa områden omvandlats till 

kraftig uppsprucken kalksten (fig. 11). 

Normalt anpassas oladdad del efter rådande omständigheter men genom en mycket låg 

densitet i pipladdningen kan effekter som minskad sprängämnesförbrukning erhållas, 

samtidigt som laddpelaren kan sträckas ut till en minskad oladdad del. Resultat från en 

sådan anpassning kan ge mindre mängd skut från ytan samtidigt som risken för 

överhäng minskar på kvarvarande front. 

Figur 11. Variationer på bergmekaniska egenskaperna på Storugns 

Resultaten har hittills varit positiva och vidare samarbete kan visa på fördelar med olika 

densitetsprofiler på laddpelaren och då anpassat till rådande bergmekaniska egenskaper 

och förhållanden på Storugns. 
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