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LUFTSTÖTV ÅGOR SOM ETT MILJÖPROBLEM 

Ulf Nyberg, SveBeFo och Rickard Forsen, Tyrens 

Inledning 

Från och till förs diskussioner om möjligheterna till att minska oönskat höga tryck 
(buller) i luften från byggarbetsplatser i tättbebyggda områden. Dessa tryckvariationer 
verkar ibland störande för boende i närheten av en sprängplats, bland annat enligt en 
undersökning utgiven av Vägverket [1]. Det är också känt att bebyggelsen omkring en 
byggarbetsplats kan ta skada av bergvibrationer och lufttrycksvariationer i samband 
med sprängningar, Rundqvist [2]. Problemet är komplext och metoder för 
tryckreducering varierar från plats till plats och ovan respektive under jord. 

Detta föredrag handlar om sprängförsök, Nyberg och Forsen [3] i en Bohusgranit, en 
fortsättningen på tidigare genomförda SveBeFo- projekt, vars övergripande mål varit att 
kunna utforma en sprängning så att riskerna minimeras för skador från lufttryckvågor på 
omkringliggande byggnader och boende. Bland andra har Reidarman [4] i ett SveBeFo
projekt visat att en barriärkonstruktion har en signifikant effekt på tryckvågornas 
utbredning i tunnlar. 

I det aktuella arbetet har vi dels försökt att renodla tidigare fältförsök så att minsta 
möjliga tvivel råder vid utvärderingen och för det andra att försöka hitta samband 
mellan uppmätta tryck- faser och uppspricknings- förlopp samt att se effekterna av 
varierande förladdnings längder. 

Uppmätta tryck- faser har definierats som karakteristiska delar av mätsignalen enligt 
Wiss& Linehan [5] och Siskind et al.[6]; Air Pressure Puls (APP) som uppkommer vid 
en stark bergrörelse eller förflyttning av bergytan, Rock Pressure Puls (RPP) som 
genereras av en svag rörelse eller vibration i bergytan, Stemming Release Puls (SRP) 
som uppkommer av utströmmande förbränningsprodukter genom spränghålet och Gas 
Release Puls (GRP) som är mest oförutsägbar och uppkomma när gasen strömmar ut 
genom sprickor eller sprickzoner. 

Uppsprickningsförloppet kring ett spränghål har beskrivits i detalj av Persson et al. [7]. 
Senare studier av detonerande sprängämne och tryck- tid förlopp i spränghål har 
genomförts av Nie [8], stötvåg i berg nära laddning av Nyberg [9], kvarstående 
sprickbildning av Olsson [10] och mätningar med hjälp av radar av fria ytans hastighet 
vid pallsprängning, Felice [11]. Uppsprickningsförloppets senare del, när 
förbränningsprodukter strömmar ut i sprickor och ut ur spränghålet, är sannolikt det 
mest intressanta för uppkomsten av lufttrycksvågor. 

Under den första försöksperioden har för 5 stycken försök, förhållandet QN (kg/m3
) för 

Dynamex d v s laddningsvikten genom bergets utsprängda volym, hållits konstant. 
Spränghålen var 0,5 - 2,0 m djupa med en håldiameter på 38 mm och laddade från 
botten. Förladdningarna var av torrt fingrus (2-4 mm). För att få jämförelsedata har 
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dessutom 5 stycken försök gjorts med friliggande skott. Tryck.vågor har mätts upp i två 
riktningar i sammanlagt 6 mätpunkter. 

Analysen av försöksperiod 1 gav flera oväntade resultat. Bland annat sprack och 
fragmenterades berget på ett sätt som omöjliggjorde meningsfulla beräkningar av 
utsprängda bergvolymer. Därför har vi inför den andra försöksperiod utgått från 
konstanta laddningsvikter Q (kg) och varierat håldjupen H (m). Enkelskott på ca 460 
gram av Dynamex, Gurit och sprängdeg laddades från botten i 0,5 - 1,5 m djupa 38 
mm:s hål. Utav 13 stycken skott var 4 stycken friliggande. Förladdningarna var av 
samma typ som för den första försöksomgången. 

De två försöksplatserna i Bohusgranit 

Försöksplats 1 karakteriseras av en vertikal ca 5 meter hög försöksvägg med horisontellt 
borrade spränghål på väggens undre del. Framför väggen fanns en öppen plan, en frusen 
mätyta som vid mättillfället var täckt av 5-10 cm snö. Mätytan och de lösa jordlagren 
bestod enligt uppgifter från blockstensbrottet, överst av ca 0,5 m finkornigt material, ca 
0,5 m grövre material därunder samt ca 5 m block i botten. 

Vid försöksplats 2 var spränghålen borrade vertikalt från den helt blottade bergyta som 
mätte ca 50 m i mätriktningen (mätning endast i en riktning). Mätgeometrierna skiljer 
sig åt enligt nedan (Fig. 1). 

Horisontellt snitt Vertikalt snitt 

1111.tlln)! 

Figur 1. Till vänster,försöksplats 1, ett horisontellt spränghål (<P 38 mm) i en vertikal 
vägg med två stycken mätlinjer med O O respektive ca 80 ° till hålet. Till höger, 
försöksplats 2, ett vertikalt spränghål (<P 38 mm) i en horisontell bergyta med en 
mätlinje vinkelrät mot hå/riktningen. 

Planering av sprängförsök 

De laddade spränghålen (<1>38 mm) har initierats i botten med vanliga elektriska engrams 
tändkapslar med pyrotekniska fördröjningssatser (Produktkatalogen Dyna Nobel, 1995). 
Varje laddning var lätt packad så att sprängämnet varit i kontakt med hålväggen. 
Ovanpå sprängämnet har fingrus (2-4 mm) förts in ut/upp till bergytan. 

96 



© 2002, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2002

En förutsättning var att renodla fältförsöken och vi bedömde för första 
försöksomgången att QN (kg/m3

) d v s laddningsvikten genom bergets utsprängda 
volym skulle hållas konstant, genom att utgå från en konformad utsprängd volym med 
45 graders konvinkel. Volymen V av en rak cirkulär kon med basradien lika med höjden 
h kan skrivas V= :rc h3/3. Sprängämnet var Dynamex och det har enligt 

produktkatalogen, Nitro Nobel 1998, densiteten 1400 kg/m3
, energin 4,5 MJ/kg, 

gasvolymen 890 1/kg, detonationshastigheten (VOD) 5000 m/s och en mycket brå 
vattenresistens. 

Tabell 1. Planeringsmatrisför förstaförsöksomgången. Sprängämnet är av Dynamex. 

Förladdningarna är av torrtfingrus (2-4 mm). Sprängämnet har initierats från hålens 

botten med hjälp av eltändkapslar av standartyp (1 grams från Dyna Nobel). Skott nr. 

1-3 var fritt upphängda 2-3 dm ut från väggen på ca 0,5 meters höjd, nr. 4 var 

friliggande på mätplanen, nr. 6 upphängd ca 1,5 m till höger om referenspunkten. 
Konstanten QIV (kg/m3

) var ca 0, 45 för mätning 8-11 respektive 0, 38 för mätning 12. 

Mätning Hå/djup Sprängämne Förladdning Vikt Utsprängd QN 
Nr. H(m) av hå/volym av hå/volym Q (g) volym berg (kg/m3

) 

(%) (%) V(m2
) 

1,2,3 0 0 Fri. 95 0 0 
4 0 0 Fri. 190 0 0 

6 0 0 Fri. 95 0 0 
8,9 0,5 8 92 60 0,131 0,46 

10 1,0 29 71 460 1,047 0,44 

11 1,5 63 37 1500 3,353 0,45 
12 2,0 100 0 3175 8,377 0,38 

Utvärderingen av första mätomgångens sprängförsök visade att beräkningar av 
utsprängd bergvolym ej var meningsfull samt att mätdataspridningen var stor. För andra 
mätomgången valdes förutom Dynamex två andra typer av sprängämnen, se 
specifikationer nedan. Dessa var pentylsprängdeg (Pentaerythritol Tetranitrate, PETN) 
och Gurit. PETN är huvudbeståndsdelen i pentylsprängdeg. Sprängdeg har jämfört med 
Gurit hög VOD och högt detonationstryck, Gibbs, et al. [12]. 

Pentylsprängdeg: Typ NSP71 från Nexplo Bofors, 
Densitet PNsP11: 1500 kg/m3 (NSP71) 
Energi för 100 % PETN: 6,12 MJ/kg [7] 
Gasvolyml00 % PETN: 780 1/kg [7] 
Viktstyrka rel. Dx: ca 125 % 
Detonationshastighet: VOD = 1,608 + 3,933 •Ppentyl = 5986 m/s (PETN) 
Vattenresistens: 0 löslig 

Gurit: Enligt produktkatalogen, Nitro Nobel 1994, 
Densitet: 1000 kg/m3 

Energi: 3,4 MJ/kg 
Gasvolym: 930 I/kg 
Viktstyrka rel. Dx: 80 % 
Detonationshastighet (VOD): 2000 m/s mätt på 17 mm rör 
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Vattenresistens: Mindre bra 

Resultaten från första mätomgången medförde också att laddningsvikten Q för de tre 
undersökta sprängämnena hölls konstant under andra mätomgången. Vi lämnade alltså 
förutsättningen att hålla Q/V (kg/m3

) konstant. 

I stället utgick vi från "Scaled Depth of Burrial ,SD," vilket kan användas vid 
uppskattning av fragmentering och stenkast vid pallsprängning, Chiappetta [ 13]. För 
långa laddningar gäller approximationen att volymen av en verksam reducerad laddning 
Q är ekvivalent med den volym som upptas av hållängden 10 gånger borrhålsdiametern. 
Vikten Q beräknas alltså för en begränsad del av totala sprängämnesvikten som ligger i 
övre delen av ett laddat pallhål. 

Förladdning 
Dist. 

Q -

-
Figur 2. Princip för våra försök vid beräkning av SD, "Scaled Depth af burial ", för 
fragmentering, kast och lufttryckvågor. 

I våra försök (Fig. 2) rymmer sprängämnet mindre än eller lika med hållängden 10 
borrhålsdiametrar och vi har därför använt det verkliga totala Q - värdet. Funktionen 
SD (Dist, Q) definieras som SD = Dist./Q113 med sträckan Dist. som avståndet mellan 
bergytan och laddningens centrum. Håldjupen och förladdningarna varierades enligt 
Tabell 2. Beräknade SD-värden har använts vid försöksplaneringen för att kunna variera 
luftstötvågomas amplituder. Vid en pallsprängning med 0< SD< 0,6 räknar man med 
utsprängda kratrar och maximala tryckvågsamplituder och kast. För höga SD-värden 
(1 ,85< SD< 2,40) räknar man endast med svaga störningar på bergytan och uteblivna 
kratrar. Lufttryckvågoma blir följaktligen svaga för höga SD-värden. Aktuella 
SDHallinden - värden anges i Tabell 2. 

Andra försöksgången gick ut på att: 

• Försöka förklara första försöksomgångens resultat bättre genom att jämföra 
andra sprängämnen med sprängämnet Dynamex. 

• Att utifrån beräknade SDHallinden - värden försöka särskilja Air Pressure Puls 
(APP) och Rock Pressure Puls (RPP) från Stemming Release Puls (SRP) och 
Gas Release Puls (GRP) genom variering av förladdningen. 

Tabellen nedan visar en planeringsmatris för sprängämnet och spränghålen. 
Tryckmätama var placerade på ca 10 - 40 m:s avstånd från laddningarna mätt utmed 
markplanet. 
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Tabell 2. Planeringsmatris för försöksplats 2. Laddningsvikter av sprängdeg, Dynamex 
och Gurit i 38 mm:s spränghål. Förladdningarna var av torrt fingrus 2-4 mm. Förutom 
de tabellerade mätningarna 1-8 gjordes 4 stycken försök med friliggande skott i kontakt 
med bergytan. 

Mätning Hå/djup Sprängämne Dist. Förladdning SD(Dist,Q) 
H(m) 460g (m) (m) 

1 1,0 Sprängdeg 0,85 0,70 1,10 
2 1,5 Sprängdeg 1,35 1,20 1,73 

3 0,5 Dx 0,35 0,23 0,46 
4 1,0 Dx 0,85 0,71 1,10 
5 1,5 Dx 1,35 1,20 1,74 

6 0,5 Gu 0,30 0,10 0,38 

7 1,0 Gu 0,80 0,60 1,00 
8 1,5 Gu 1,30 1,10 1,68 

Definitioner av tryck 

De trycksignaler som registreras beror till viss del på tryckgivarna (Tab. 3) och hur de 
har monterats. Enkelt uttryckt; om en givare är strömlinjeformad så att tryckvågens 
utbredning inte påverkas, talar man om ett ostört tryck. Sitter tryckmätaren i stället i t ex 
en stel vägg med tryckmembranet parallellt med vågfronten, mäter man ett 
reflektionstryck. Definitioner av tryck enligt Eriksson [14], 

Ostört tryck 

Trycket P s är det hydrostatiska trycket vid ostörd våg d v s mätanordningen påverkar 
tryckvågen minimalt. 

Stört tryck 

Totaltrycken Ptot får en överlagrad reflektionstopp, en kort tryckstegring på grund av 
reflektion mot tryckmätarens frontyta. När den reflekterande ytan är liten, svänger 
trycket på delar av en millisekund (kort avstånd till avlastande kant) in mot totaltrycket. 
För låga tryck är Ptot,.. Ps. 

d Tabell 3. Använ a tryck~ivare. 
Typ Känsli~het Tidskonstant (s) Maximalt tryck (PSI) 

PCB 13 7 A23, ostört 114 resp. 109 (mV/PSI) > 0,2 50 

PCB 106B50, refl. 522 resp.499 (mV/PSI) 2, 1,9 5 

Mikrofon 2 mV/Pa 
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Resultat 

Avsnitten nedan visar resultaten från enhålssprängningar med olika grader av 
fragmentering och utstötningsbrott i bergytan samt de mätta trycken och de integrerade 
tryck- tidförloppen. De senare benämns enligt Fortifikations}1,l:i. ,dboken del 2 för 
impulstäthet [15]. 

Nivåer på tryck och impulstätheter för friliggande skott har uppskattats med hjälp av 
prognoslinjer beräknade med hjälp av minsta kvadratmetoden. Dessa har använts som 
jämförelser för värden från fördämda laddningar. Kring prognoslinjerna är 95 
procentiga konfideiisintervall markerade. Den använda ekvationen kan skrivas på 
formen y=a• xb med a och b som passningsparametrar. Ett mått på hur bra prognoslinjen 
förklarar tryck och impulstätheten anges med "Coefficient of determination" r2. Värdet 
på r2 ligger mellan 0-1, exempelvis betyder r2 = 0, 7 att mätningarna till 70 % förklaras 
av skalade avståndet. En skalning [ 15] har använts huvudsakligen för att resultaten ska 
vara konsistenta med andra liknande försök. 

Vid tryckmätningar är tolkningsproblem och felkällor vanliga. Vid fältförsök kan 10 % 
noggrannhet vara en acceptabel nivå. Vanliga källor till låg mätnoggrannhet enligt 
W alton [ 16] anses vara: 

1. Acceleration 
2. Temperatur 
3. Gasdynamik 
4. Filtrering 
5. Brus 
6. Försöksplats 

I våra mätningar har vi försökt eliminera punkt 1 genom att placera mineralulls- skivor 
mellan mätstöden och berggrunden respektive det frusna underlaget, punkt 2 har vi 
ansett överflödig för de aktuella små laddningsvikterna som ger förhållandevis små 
eldklot, gasdynamikens betydelse under punkt 3 har inte undersökts, punkt 4 och 5 
genom att använda mätsystem med inbyggda filter respektive god dynamik och 6 
genom att finna en mätplats d v s Hallinden med lämplig geometri. Dessutom har 
mätsystemen under försöksomgång 1 kunnat fungera oberoende av varandra. 

Andra mätomgången genomfördes med PCB 106B50, som mäter ett kortvarigt 
reflektionstryck, överlagrat det mer långvariga totaltrycket. Detta får mindre betydelse i 
och med att utvärderingen är relativ, dvs vi jämför skott med skott på olika djup och 
med övriga mätförhållanden konstanta. 

För försöksplats 1 placerades de fördämda bergsskotten ca 1,5 m över markplanet och 
de friliggande framför väggen och över markplanet. Detta kan ha bidragit till 
reflektions- störningar från markytan. På försöksplats 2 placerades sprängämnet mot 
markplanet eller i spränghålen och reflektioner torde därför inte ha uppkommit. 

Vi kommer speciellt att redovisa mätresultat från försöksomgång två. Dessa visas i log
log diagram förenklat skrivet som P - RJ\/ Q respektive i/ 3v'Q - R/ VQ med trycken P i 
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Pascal (Pa) och impulstätheten i, i Pascalsekunder (Pas). Avstånden anges med R (m) 
och laddningsvikterna med Q (kg). Trycken P, är de avlästa maximala värdena. 
Impulstätheten i, är integralvärden av tryckttidförloppen av ytan mellan den positiva 
kurvan och tidsaxeln. Värdena är avlästa när integralen har sitt första maximum dvs 
när trycktidförloppen skär genom nollnivån. 

Genomförda mätningar för försöksplats 1 

Nedan (Fig. 3) visar schematiskt den ca 5 m höga väggen där friliggande och fördämda 
skott placerades. Det friliggande sprängämnet placerades i närheten av referenspunkten 
strax under hål 12. Det fördämda sprängämnet placerades i borrhål ca 1,5 m upp från 
marken. Dessa är markerade med cirklar. 

Skott 1-3 placerades 2-3 dm ut från väggen och ca 0,5 m upp från markytan. Skott 4 
placerades på markytan fritt på mätplanen (visas ej i Fig. 3). Skott 6 placerades vid 
väggen ca 1, 5 m till höger om referenspunkten. 

◄ 
1,6m 

►◄ 
2,0m 

►◄ 
1,0m 

► 

® 0 ® 0 
■ 

(11) 1,5 m (10) 1,0 m (12), 2,0 m (8,9), 0,5 m 
1500 gram 460 gram 3175 gram 60 gram 

Figur 3. Fördämda skott med varierande förladdning är markerade med cirklar på ca 
1,5 meters höjd över markytan. 

Flera faktorer har haft betydelse för spridningen av mätvärden kring passningslinjerna 
och speciellt svårt var det att upptäcka tydliga trender. De viktigaste faktorerna för 
mätvärdesspridning var: 

• Olika typer av tryckmätare som försvårat jämförelserna av mätningarna 
• Riktningsberoendet 
• Reflektionstryck/ostört tryck 
• Låg noggrannhet vid avläsning av topptryck beroende på begränsningar i 

instrumentens samplingshastighet (speciellt vid snabba stigtider och kortvariga 
topptryck) 
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Tabell 4. Genomförda friliggande skott och skott i 38 mm spränghål i vertikal vägg. 
Avstånden till mätpunkterna ca 10 - 30 m. I kommentarerna anger "Vertikalt", 
avstånden upp från markplanet och "Horisontellt" avståndet ut från väzzen. 
Mätning- Vikt Hå/djup Förladdning Kommentarer 
Spränzhål (z) H(m) (m) 

1 95 0 0 Vert. = 0,5 m, Hori. 0,3 m 
2 95 0 0 Vert. = 0,5 m, Hori. 0,3 m 
3 95 0 0 Vert. = 0,5 m, Hori. 0,3 m 
4 190 0 0 Ny mätgeometri. Alla tryckmätare på 

approximativt samma avstånd. Laddning långt 
från reflekterande vägg_ 

6 95 0 0 Ca 1,5 m till höger om fixpunkten 
8 60 0,5 0,45 Berg, Pluggen utblåst, hålet i stort sett oskadat 
9 60 0,5 0,45 Berg, Pluggen utblåst, hålmynningen något 

skadad (Omskjutning av 8) 
10 460 1,0 0,70 Berg, pluggen utblåst, utstötningsbrott 
11 1500 1,5 0,72 Berg, pluggen utblåst, kraftigt uppsprucket 
12 3175 2,0 0,25 Berg, pluggen utblåst, kraftigt uppsprucket 

Några allmänna kommentarer 

Blair & Little [17] har visat att en så kallad "Air Pressure Puls, APP" som genereras vid 
bergytans rörelse vid pallsprängning, har förhållandevis lågt tryck och frekvens i 
förhållande till en oförutsägbar, "Gas Release Puls, GRP", som genereras vid 
gasutströmningen ur sprickor. En annan pulstyp "Stemming Release Puls SRP", som 
orsakas av att förladdningen trycks ut, har samma karaktär som GRP. Våra mätningar 
visar på olika nivåer beroende av mätriktning. Riktningar längs spränghålen ger störst 
värden (faktor 2-3). Detta kan tolkas som att vi mäter en SRP. 

Några tydliga samband mellan uppsprickningsförloppen och tryckvågsfasema gick inte 
att finna för våra försök för omgång ett. Speciellt svaghetsplan och sprickor anses kunna 
orsaka en" Gas Release Puls" GRP eller en "Stemming Release Puls SRP" beroende på 
att förladdningen trycks ut vid så kallad "Blow out". Dessa verkar vara svårast att 
kontrollera. Våra försök tyder på att gruspluggen i ·ett tidigt skede har tryckts ut och att 
vi fått en SRP/GRP. 

Tryck och impulstäthet för försöksplats 2 

Mätningar av Persson et al. [ 6] har visat att fördämda skott ger väsentligt lägre tryck än 
då samma skott detonerar i fria luften. Vid jämförelser av uppmätta tryck Pobs för 
avladdade hål med beräknade, Pber, i luft fick man en dämpningsfaktor 
T = Pobs I Pber = 0,4- 0,5 dvs ca 40 - 50 % av en fritt upphängd laddning. En 
förladdning reducerade ytterligare trycket. I våra försök i en Bohusgranit [17] inleddes 
mätningarna med två stycken friliggande skott (Test 1 och 2) och ytterligare två (Test 3 
och 4) senare. De fördämda laddningarnas placering visas nedan (Fig. 5). Mätriktningen 
markeras med en pil. 
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(5), 1,5 m 

(8), 1,4 m 1 (2), 1,5 m 
' . 
I :- - (4), 1,o m 

, ... , 1 (1), 1,0 m 

Figur 4. Försöksplatsen visar 5 stycken spränghål till vänster och 4 stycken spränghål 
till höger om mätlinjen. Hålet närmast till vänster som ursprungligen är ett 2,0 meters 
hål benämns hål 9 och är en omskjutning. Botten av hålet, upp till 1,5 m är fylltfingrus 
för att få hålet jämförbart med hål 5 (förlorad registrering). 

Tabell 5. Genomfördaförsökförsöksplats 2. Avstånd.från spränghålen till mät
punkterna har varierat ca 9 - 43 m. Mätning 9 är en omskjutning av mätning 5 i 2 
meters hål med 0,5 mfinf;ru.S i botten. 
Mätning- Laddat Hå/djup Fingrus- SD Kommentarer 
sprängh. sprängämne planerat propp (Dist,Q) till 

samt vikt uppmätt planerad I sprängresultaten 
H(m) uppmätt 

(m) 
1 Sprängdeg, 1,0/1 ,0 0,7/0,7 1,10 Vatten, mycket uppsprucket 

460 berg, Utstötning 

2 Sprängdeg, 1,5/1,45 1,20/1,20 1,73 Pluggen kvar 
460 

3 Dx, 460 0,5/0,48 0,20/0,15 0,46 Utstötning 

4 Dx, 460 1,0/1,0 0,70/0,65 1,10 Utblåst hål 

5 Dx, 460 1,5/1,5 1,20/1,20 1,74 Utblåst hål (1 :a), Triggfel 
Plu!:!Q.en kvar (2:a) 

6 Gu, 390 0,510,5 0,20/0,15 0,38 Utstötning 
Dx,60 

7 Gu,390 1,0/0,97 0,70/0,70 1,00 Utblåst hål 
Dx60 

8 Gu, 390 1,5/1,4 1,20/0,80 1,68 Pluggen kvar 
Dx, 60 

9 Dx, 460 1,5/1,5 1,20/1,20 1,74 Ersätter mätning 5 
Test 1 Dx, 120 0 0 0 Fritt på ytan 

Test 2 Dx, 480 0 0 0 Fritt på ytan 

Test 3 Dx, 120 0 0 0 Fritt på ytan 
Test4 Sprängdeg, 0 0 0 Fritt på ytan 

130 
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Tre uppsprickningsförlopp samt uppmätta tryckvågsfaser 

Ur Tabell 5 ovan har vi definierat 3 stycken typiska sprängresultat eller fall som de 
uppmätta tryckvågorna kan sättas i samband med. Vi har utgått ifrån de mätta 
topptrycken och impulstätheterna för friliggande och fördämda skott samt från SD
värdena. Fall 1 är ett utstötningsbrott för SO-värden på 0,4-0,5, fall 2 gäller utblåsning 
av plugg för SO-värden omkring 1,0 och fall 3 med mycket låga tryck och 
impulstätheter för SD - värden över ca 1,1. Ett specialfall, fall 4, är fritt liggande skott 
med de högsta värdena för tryck och impulstäthet. Detta fungerar som referensfall vid 
uppskattning av dämpningen. 

Figurerna nedan visar dels resultaten från enhålssprängningarna dels trycken respektive 
impulstätheterna i log - log diagram. En linje har passats till värdena för det friliggande 
sprängämnet för att erhålla en referensnivå. Ett exempel från fall 1 (Fig. 5) nedan, är ett 
utstötningsbrott från mätning 3 med 460 gram Dynamex i ett 0,5 m djupt hål. 
Fingruspluggen var ca 0,15 m. Värdet för SD var ca 0,5 vilket indikerar maximal 
lufttryckvåg, kraterbildning och stenkast. Brottet i markytan är cirkulärt. Tryckfasen bör 
ha dominerats av en SRP/GRP. 

Figur 5. Skott 3 med ca 460 gram Dynamex (VOD = ca 5000 m/s) i ett ca 0,5 m cijupt 
hål. F är laddningen av fin grus är ca 0, 15 m, störda radien i ytan är ca 5 0 cm och 
SD=0,46. 

Figurerna 6 och 7 visar att fördämningen sänker topptrycken och impulstätheten endast 
marginellt jämfört med den heldragna referenslinjen för värdena från det friliggande 
sprängämnet. Skillnaden eller dämpningen är mindre än en faktor 2. Fördämningen är 
följaktligen för svag när man påtagligt vill minska miljöpåverkan i form av tryckvågor, 
stenkast och skador i omgivningen. 

Figurerna visar också att impulstätheten är lättare att arbeta med på grund av mindre 
spridning. Prognoserna blir säkrare; "Coefficient of determination" för tryck-
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avståndsdata (Fig. 6) är r2=0,505 vilket skall jämföras med det högre r2=0,877 för 

impulstätheten (Fig. 7). Notera att r2-värdena gäller det friliggande sprängämnet. 
b=-1.4 525237 

·------------1,-' --+-----+- ..-----+---->t --L--l ...... ..L-
: \ : : : 

+-----+----i---\--+---+---l--
' : \ : ' : 
! ! I ! ! ! 100 100 

10 Skalat avstånd (RIO ) 100 

Figur 6. Tryck- skalat avstånd (P - RIQ113
) för fördämda (0, 15 m) skott. Mätningarna 3 

(Dynamex) och 6 (Gurit) markeras med stora cirklar, det friliggande sprängämnet visas 

med små cirklar och passnings linje. "Coefficient oj determination" r2=0,501. Intercept 

a = 967845 Pa och lutningen b = -1,45. Beräknade värden för friliggande skott visas 

med små fyllda cirklar. 

"O 
ro 
~ _____________ ___,_ ____ _ 
~ 

~1-----~-----~---~---+-~~1 
10 

Skalat avstånd (R/0 113
) 

100 

Figur 7. Skalad impulstäthet - skalat avstånd, (il Q113 
- RI Q113

) . Fördämda skott (0, 15 

m) med stora cirklar (mätning 3 och 6) i förhållande till friliggande skott med cirklar 

och passningslinje. "Coefficient oj determination" r2=0,877. Intercept a = 1188 och 

lutningen b = -1,42. Beräknade värden för friliggande skott visas med små.fyllda 

cirklar. 

Ett exempel från fall 2 visas i Figur 8. Gruspluggen har tryckts ut och markytan är svagt 

påverkad jämfört med fall 1. Någon egentlig uppsprickning som för fall 1 har inte 

noterats. Värden för SD i detta exempel ärl,0, håldjupet ca 1 m och förladdningen ca 

0,7 m. Sprängämnena är 390 gram Gurit och 60 gram Dynamex. 

Den uppmätta tryckvågsfasen, huvudsakligen en SRP, är resultatet av att sandproppen ej 

förmått hålla emot spränghålstrycket och förbränningsproduktema gått direkt ut i fria 

luften. Några andra karakteristiska tryckvågsfaser tex vibrationsrörelser i bergytan 

(RPP) har inte noterats på mätningen. 
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Figur 8. Skott 7 med ca 390 gram Gurit (VOD =2000 m/s mätt på friliggande 17 mm:s 
rörladdning) och 60 gram Dynamex i ett ca 1,0 m djupt hål. Förladdningen av fingrus 
är ca 0, 70 m. Ingen tydlig störning på markytan. Värdet SD=l, 74. 

Figurerna 9 och 10 visar att topptrycken och impulstätheten i mätpunkterna har sjunkit 
märkbart jämfört med värdena från det friliggande sprängämnet. Särskilt tydliga är 
resultaten för impulstätheten i Figur 10. Dämpningen är här en faktor 2-3 och 
fördämningen har alltså fungerat bra. 

Vi kommenterar inte prognoserna igen. "Coefficient of determination" och konstanterna 
a och b för friliggande skott är samma som tidigare. Det som varierar är nivåerna för det 
fördämda sprängämnet vilket Figurerna visar . 

10000 -0... 

...... ..... ...._----------+--- -----------f-----------~---------:..-------:------~--------·--
............ : i : • 

-- ___________ -... ...... ""', ---------f-----------------· ---- -----· ----f-----------L-------:-------i------i-----------
____,_-;----:------:--------·-· 

t ; : --------------:------,!----- -

I00-1----~~---,--~-~~~~-'-t-nc~-'--'---+·IOO 
10 Skalat avstånd (RIO ) 100 

Figur 9. Tryck - skalat avstånd (P - RI Q113
). Fördämda skott (0, 70 m) med.follda 

cirklar (mätning 4 och 7) i förhållande till friliggande skott med öppna cirklar och 
passnings linje. 
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Figur 10. Skalad impulstäthet - skalat avstånd, (il Q113 
- RI Q113

). Fördämda (0, 70 m) 
med fyllda cirklar för skott 4 med Dynamex och skott 7 med Gurit i förhållande till 
friliggande skott med cirklar och passnings linje. 

Fall 3 karakteriseras av två helt olika sprängningsförlopp som båda har orsakat mycket 
låga tryckvärden. Det första exemplet, skott 8 (Fig. 11), visar ett skott som gett 
minimala störningar på markytan. Gruspluggen och tändkabeln finns kvar efter skottet, 
vilket måste innebära att den enda möjliga karakteristiska tryckfasen är en RPP. Hålet 
(ca 1,4 m) var laddat med ca 390 gram Gurit och 60 gram Dynamex. Förladdningen var 
ca 0,80 m. 

Figur i 1. Skott 8 med ca 390 gram Gurit (VOD=2000 m/s) och 60 gram Dynamex i ett 
ca 1,4 m djupt hål. Förladdningen av jingrus är ca 0,80 m. Gruspluggen är kvar efter 
skott och ingen störning på markytan. Värdet SD= 1, 68. 

Det andra exemplet (Fig. 12) visar skott 1. Bergytan har spruckit sönder och flera stora 
block har bildats. Vi kunde notera vatten i hålet före skott som var laddat med ca 460 
gram sprängdeg och med ca 0,7 m grusplugg som måste ha suttit kvar relativt länge. En 
tolkning av förloppet är att trycket (direkt proportionellt mot VOD2

) i spränghålet har 
sjunkit förhållandevis långsamt på grund gasutströmningen i de nybildade sprickorna · 
omkring spränghålet. Den typiska knallen d v s en SRP har alltså uteblivit också i detta 
fall vilket understryker att SRP är oförutsägbar till sin natur. 
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Notera för övrigt att: 1) VODsprängdeg, Dynamex >> VODaurit vilket medför att 
borrhålstrycken för sprängdeg respektive Dynamex är minst ca 9 gånger större än för 
Gurit, 2) att vatten är ett starkt verkande medel för ökad koppling mellan sprängämnet 
och hålväggen med ökade spricklängder som resultat och 3) att sprängämnen med VOD 
- värden på 2000 m/s som t ex Gurit ger klart svagare sprickbildning än sprängämnen 
med VOD - värden på 5000-5500 m/s. 

Topptrycket och impulstätheten för både hög respektive låg VOD (Fall 3) sjönk alltså 
ner till mätsystemets aktuella brusnivån. På grund av detta har inte några exakta värden 
angetts. Nivåerna är klart under de lägsta mätta vilket visar att både de starka 
ytrörelsema (APP) och de svaga ytrörelser (vibrationer eller RPP) spelat en mindre roll 
för uppkomsten av tryckvågoma. Tiden som gruspluggen sitter kvar och hastigheten 
som spränghåltrycket tryckavlastas med, spelar sannolikt en avgörande roll för 
uppkomsten av tryckvågor. Fall 4 gällde försök med friliggande skott vilka redovisats 
tidigare. 

Figur 12. Skott 1 med ca 460 gram pentylsprängdeg (VOD=5986 m/s för ren PETN) i 
ett ca 1, 0 m djupt hål och med förladdning på ca 0, 7 m. Värdet på SD= 1, 10. 

Slutsatser 

Försöksplats 1 den 23 februari - 3 mars 2001 

Försöken visade inte på några tydliga samband mellan uppmätta tryckfaser och 
uppsprickningsförlopp eller mellan förladdningslängdema och topptrycken respektive 
impulstäthetema. Detta kan delvis bero på att: 

Tre separata mätsystem inklusive tryckgivare har använts vilket i första hand var tänkt 
minska riskerna för systematiska fel samt att visa på eventuella skillnader mellan 
tryckvågomas former och nivåer. 
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Den så kallade samplingshastigheten spelar alltid en viktig roll vid tidseriemätningar. 
Speciellt vid mätningar av snabba tryckstegringar och korta varaktigheter minskar 
noggrannheten avsevärt av toppvärdesavläsningarna. 

Försöken att hålla QN (kg/m3
) konstant misslyckades på grund av att Bohusgraniten 

sprack upp i svaghetsplan och att koniska former på kratrarna uteblev. Mätningarna av 
utsprängd bergvolym blev därför ej meningsfull. 

Försöksplats 2 den 25 - 28 juni 2001. 

I stället för att hålla QN (kg/m3
) konstant användes konstanta laddningsvikter Q, tre 

olika sprängämnen (Dynamex, Gurit och pentylsprängdeg) och varierande håldjup på 
0,5-1,5 m. Resultaten blev genomgående mer lättolkade än för försöksomgång 1. De 
viktigaste slutsatserna är: 

Värden på SD som understiger 0,4-0,5 (Fall 1) med förladdning på ca 0,15 m medför 
endast marginell sänkning av tryck och impulstäthet. I dessa fall trycks gruspluggen ut 
och stötvågorna orsakar tydliga utstötningsbrott och sprickbildningar i graniten. Den 
uppmätta tryckfasen bedöms vara en kombination av en större del SRP och en mindre 
del GRP. 

För SD - värden på ca 1,0-1,1 (Fall 2) och med förladdning på ca 0,7 m trycks 
gruspluggen ut men någon egentlig sprickbildning i bergytan sker inte. Impulstätheten 
minskar i dessa fall med en faktor 2-3. Tryckvågsfasen är till största delen en SRP från 
förbränningsprodukterna som strömmar ut ur spränghålet. 

Fall 3 definieras av att tryck och impulstäthet sjunker ner till oscilloskopets brusnivå. 
SO-värden kan variera 1,1-1,7. I dessa fall sitter gruspluggen kvar i hålet efter skott 
eller så länge att håltrycket sjunker genom gasläckage ut i sprickor. Detta visar dels att 
bergets relativt svaga ytrörelser (RPP) spelar en underordnad roll för uppkomsten av 
lufttrycksvågor och dels att tiden som gruspluggen sitter kvar i hålet är en viktiga faktor 
för att undvika starka tryckvågor. 

Gurit ger i luft något lägre tryck och impulstäthet än Dynamex vid ett och samma 
laddningsdjup på ca 0,5 m med 0,15 m förladdning. Detta är väntat med tanke på 
Guritens förhållandevis mycket låga VOD och borrhålstryck samt den relativt svaga 
sprickbildning som den orsakar. 

"Coefficient of determination" r2 för friliggande skott ökade från 0,670 för tryckdata till 
0,815 för skalad impulstäthet. Detta tyder på mer pålitliga prognoser för impulstätheten. 
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Erkännande 

Vi vill tacka Tage Lundgren med anställda för ett trevligt mottagande och all hjälp 
under de två fältmätningsperiodema, projektets referensgrupp för värdefulla frågor och 
svar som lett arbetet framåt samt Shulin Nie och Mats Olsson för hjälp vid 
datainsamlingen i Hallindens blockstensbrott. 
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