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PRAKTISKE ERFARINGER OG MULIGHETER MED SSE 
STRENGLADNINGSSYSTEM 

Arve Fauske, Dyno Nobel Europe 

Sammendrag 

lnnforing av bulksprengstoffer som ANFO og mekanisk ladeutstyr i tunnelsprengning 
rasjonaliserte ladeprosessen og dermed drivehastigheten. Men det spesifikke sprengstoff
forbruk 0kte såvel som ladningskonsentrasjonen i de enkelte borehull, sammenlignet med 
anvending av bunn-pipeladningsprinsippet og patronerte sprengstoffer. Dette forte igjen 
til bl.a 0kte sprengningsinduserte vibrasjoner og st0rre skadesonedyp i gjenstående 
fjellflate ved bruk av bulk-sprengstoffer. 
Ved introduksjonen av emulsjonssprengstoffet SSE var ladetrucken försynt med et 
uttrekssystem for ladeslangen som kunne legge igjen en streng av emulsjonen med en 
ladningskonsentrasjon sprengningsteknisk tilpasset kontur-eller innerkonturhull. 
En begrenset skadesone i konturen skulle dermed vrere i varetatt. Men 0vrige hull i 
sal ven var i utgangspunktet tiltenkt ladet 100% SSE frem til uladet del av hullet. 
Under tunnelsprengning med restriksjoner i urbane strnk og liten overdekning 
ville enhetsladningen raskt kunne overskride kravet til vibrasjoner, med mindre 
salvelengden ble redusert tilsvarende. Da korte salver ikk:e er 0nskelig av hensyn til 
fremdriften, og patronerte sprengstoffer av hensyn til lagringsproblematikk, pris etc., ville 
alternativet kunne vrere å anvende strengladning i hele salven. 
Dette föredraget omfatter resultater av fors0k utfört med SSE strengladning av 
forskjellige kutter og hele salver fra Bragemes-tunnelen i Drammen, samt praktiske 
erfaringer fra utnyttelse av strengladningssystem ved Kringen-prosjektet i G0teborg 
og Södra Länken i Stockholm. 

SSE-systemet 

Dyno Nobel introduserte et nytt bulkemulsjonssystem beregnet for tunnelsprengning og 
annen sprengning under jord i 1995, kalt SSE (Site Sensitized Emulsion). Systemet består 
generelt av en ladetruck, to lagringstanker og pumper for emulsjonsmatrise og det 
kjemiske sensiteringsmiddel. Emulsjonsmatrisen er klassifisert som UN 5.1 oksyderende 
stoff som betyr at systemet ikk:e er underlagt gjeldende lagrings-og transport
bestemmelser for et konvensjonelt sprengstoff. 
Den pumpbare matrisen blir et sprengstoff först i borehullet, etter at densiteten er redusert 
gjennom en gass-sensiteringsprosess som avsluttes i borehullet. 
Sprengstoffet, SL 700 som er en vann-i-olje emulsjon blir karakterisert å ha meget god 
vannbestandighet. I tillegg omsetter det seg effektivt som igjen resulterer i h0y 
detonasjons- og fragmenteringsenergi og minimal utvikling av giftige sprenggasser og 
rnyk. 
SSE-systemet har fått en rask utbredelse dels på grunn av gode allround egenskaper 
sammen med en hey grad av sikkerhet, og et positivt bidrag til et forbedret milj0 under 
jord. 
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Strengladningssystemet 

Et av målene ved utviklingen av SSE-systemet var å kunne benytte et universelt 
sprengstoff på stuff, dvs. samme type sprengstoff anvendes i alle hull. Bulkladning av 
konturhull (100% fyllingsgrad) ville naturlig nok ikke kunne anvendes på grunn av 
kraftig sprekkedannelse fra borehullet. For å tilpasse eksisterende lademetoder ville 
ladningskonsentrasjonen måtte reduseres med f.eks 75% for konturhullene og 50% for 
innerkonturhullene for å tilfredstille kravet om akseptabel slettsprengning og 
skadesonedyp. 
Dette ble l0st ved hjelp av et mekanisk retraksjonssystem for ladeslangen som ble 
montert i ladekorgen. Retraksjonsenheten trekker automatisk ut ladeslangen etter en 
forhåndsstilt hastighet. Ladeslangen legger da igjen en sammenhengende streng av 
emulsjon utover i borehullet definert av pumpekapasiten og retraksjonshastigheten. 
(Fig.1). For konturhull er det innebygget en liten forsinkelse, som fornvrig er justerbar, 
for uttreksmekanismen trer i funksjon. Derved legges det igjen en liten bunnladning 
sammen med tennpatronen. Ved anvending av strengladning må man vrere oppmerksom 
på at emulsjonen ekspanderer radielt i borehullet. Strengen må derfor lades lenger ut enn 
ved 100% fyllingsgrad. Ekspansjonen skjer i dette tilfelle utover i borehullet under 
gasseprosessen. 
I stor utstrekning anvendes Nobel prime, 15x150mm som tennpatron for SSE. Denne kan 
stikkes inn i ladeslangen og vil bli skj0vet ut av emulsjonsstr0mmen i hunnen av hullet. 
Ladeprosessen forenkles spesielt i trasige hull sammenlignet med ordinrere dynamitt
patroner. Strengladningssystemet er patentert av Dyno Nobel. 

Q=CN(kg/m) 

Fig.l . SSE-systemet tillater fleksibel ladetetthet (ladningskonsentrasjon) Q (kg/m) som er 
en funksjon av en konstant pumpekapasitet (kg/sek) dividert med en kontroller! 
uttrekshastighet (m/sek). 
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Kontursprengning med strengladning 

Erfaringene med SSE strengladning i sammenheng med kontursprengning er overveiende 
gode. I det opprinnelige konseptet inngår det som nevnt en liten bunnladning som bidrar 
til å sikre en best mulig omsetning av strengen utover i borehullet. Konturhullene lades 
normalt med en konsentrasjon på 0,4 kg SSE/m i et 48 mm borehull, med en bunnladning 
på 0,5 kg (0,3m). Tilsvarende for innerkonturhullene som ordinrert har en konsentrasjon 
på 0,9 kg/mogen noe st0rre bunnladning dvs. ca.1 kg (0,6 m). Fulladet hull ved samme 
hulldiameter har en konsentrasjon på ca. 1,8 kg SSE /m. 
Ved anvendelse av nevnte ladningskonsentrasjoner i et tilpasset borem0nster er 
sprengningsresultatene som regel tilfredsstillende, med mindre geologien skaper 
problemer med sterk oppsprekning og flere sprekkesett som krysser konturen. Resultatet 
blir da ofte st0velskaft (glasögon) og gjenstående kontur som krever omsk:ytning. Dette 
resultatet er imidlertid ikke unikt for strengemulsjon i kontur, men inkluderer også andre 
lademåter, f.eks detone.rende lunte, rnrladninger, etc. 
Et dårlig kontursprengningsresultat i tunnelsprengning har ofte sammenheng med for stor 
spredning i forsinkertider for de heyeste intervallnumrene i tennemes pyrotekniske 
system. 
Under ellers like forhold vil det gå ut over sprengningsresultatet til det verre dersom 
bunnladningen i konturhullene uteblir, og strengladningens konsentrasjon utgj0r det 
laveste anbefalte nivå, dvs. 0,35 kg SSE/m. 
Med hensyn til skadesonedyp har SveBeFo og Dyno Nobel utfört fors0k med SSE 
strengladning for å finne ut sprekkedannelsen i det omliggende berg. 
De preliminrere fors0k ble utfört ved et steinbrudd i Syd-Sverige og viste at en 
strengladning på 0,35 kg SSE /m initiert med Nobel prime og elektroniske tennere ga et 
resultat i sprekkelengder fra 0,2-0,3 meter med et gjennomsnitt på 0,24 meter. 

Test utfärt ved SL 03 Södra Länken 

I Sverige opererer man med forskjellige sprengningsklasser for skånsom sprengning. I 
dokumentene til byggherren for Södra Länken var kravet til skadesonedyp 0,3 meter 
(VTS 2) for majoriteten av parsellen SL 03. Ut fra de preliminrere fors0k bet0d dette at 
kontrakt0rene for Södra Länken fikk tillatelse til å anvende SSE i alle hulltyper (med 
unntak av et par mindre områder hvor kravet var 0,1 meter) . 
Byggherren forlangte i tillegg at det skulle utföres en avsluttende test av sprekkedannelse 
i tunnellene etter at prosjektet hadde startet. Denne testen skulle ledes og rapporteres av 
SveBeF o [ 1]. 
Hensikten med denne testen var å bevise at resultatet fra de preliminrere fors0k kunne 
reproduseres på stedet i de aktuelle tunnelene. I dette tilfelle måtte målingene utföres i 
tunnelveggen etter salven er sprengt. Ved hjelp av en diamantsag lages skiver som brytes 
ut i en tykkelse 0,1-0,15 m og danner et hulrom som vist på skissen (Fig.2). 
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Dimensjoner på hulrommet : 

H=2,5 m 
D=0,5 m 
L=0,5m 

Fig.2. Hulrom i skåret ut i bergveggen 
for å kartlegge sprekkedannelse. 

Tre forskjellige tester ble utfört: 

1. SSE strengladning avfyrt med Nonel tennere 
2. SSE strengladning avfyrt med elektroniske tennere 
3. Gurit 17 mm rnrladninger avfyrt med elektroniske tennere (referanse) 

I veggene ble alle hullene avfyrt med samme tennemummer, normalt Nonel LP nr. 50, 
eller tilsvarende forsinkertid for elektroniske tennere. 

0vrige salvedata : 

- Hulldybde 5,2 meter 
- Hulldiameter 48 mm for kontur- og innerkonturhull 
- Forsetning 0,8-1,2 m og hullavstand 0,7-0,9 m for hull i veggen 

Strengladningen for konturhullene i veggen var 0,35 kg SSE/m, mens 0,9 kg SSE/m ble 
anvendt i innerkonturhull. 

Tabell 1. Resultater sprekkeforsok 

Forsok Sprekkelen~de, m 
1. SSE strengladning, Nonel 0,3 
2. SSE strengladning, elektroniske 0,2 
3. Gurit 17 mm, elektroniske 0,1 

Som ventet ble de beste resultatene oppnådd ved bruk av elektroniske tennere. Derimot 
ble det anvendt Nonel-systemet som en normal prosedyre i tunnelene, hvilket tilfreds
stiller kravet fra Byggherren, Vägverket. Dette bet0d igjen at 0,35 kg SSE/m ble standard 
prosedyre vedrnrende strengladning ved dette tunnelprosjektet. Strengladningen ble 
imidlertid senere korrigert til 0,4 kg/m. 
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Strengladningsteknikk for hele tunnelsalver 

Hensikten med strengladning utover det som er kjent som kontur og inner-konturladning, 
er dels for å redusere enhetsladningen for å iIT10tekomme vibrasjonskrav, og dels redusere 
det totale sprengstoff orbruk i salven. Om man lykkes med dette betyr det i praksis at man 
kan opprettholde hey inndrift på bekostning av heyere spesifikk boring, hvilket totalt sett 
blir en billigere l0sning. Alternativet er kortere salver, og/eller anvending av patronerte 
sprengstoffer. 

Test med strengladning i Bragernes-tunnellen 

Bragemes-tunnellen er en 3 km lang veitunnel som utgj0r en del av ringveisystemet i 
Drammen. Tunnelen betegnes T 9 og har et tverrsnitt på ca. 80 m2 

• Bergartene i 
Bragemes-tunnelen hadde ulik sammensetning, men strengladningsfors0kene ble 
gjennomfärt i en god sprengbar Rombeporfyr. 
Et parti i tunnellen planlagt for nisje ble stilt til rådighet for preliminrere fors0k med 
strengladning färst med 2 forskjellige kutttyper. Senere ble det testet strengladning i hele 
tunnelsalven med bl.a registrering av vibrasjoner. 

Ladningskonsentrasjon i kutt 

Siden bulksprengstoffene ble introdusert i tunnelsprenging for omlag 30 år siden, har 
også kutten vrert gjenstand for lading med bulk, fortrinnsvis ANFO. Dette medfärte 
naturlig nok til en kraftig 0kning når det gjelder ladningskonsentrasjon i kutten i forhold 
til bruk av patronerte sprengstoffer, eller i forhold til strengladning med SSE. 
Erfaring har vist at overlading av kutten går som regel bra, men kan av og til medfäre 
sammensintring av kutten i enkelte bergarter pga. for h0y ladningskonsentrasjon. 
Da det er helt avgj0rende for en velykket tunnelsalve at kutten funksjonerer 
tilfredsstillende, ble det i utgangspunktet valgt en kutt som skulle gi et sikrest mulig 
resultat. Dette fordi vi hadde liten eller ingen erfaring med anvending av emulsjons
strengladning i kutt-området og strossehull fornvrig. 
Det er en rekke forhold som bestemmer praktisk hullavstand og ladningskonsentrasjon i 
kutten, bl.a, borehullsdiameter, grovhullsdiameter, salvelengde, sprengstoffets vektstyrke 
og bergartens sprengbarhet. 
Om det anvendes patronert sprengstoff, f.eks. Glynit (Nabit) 30x400 mm i kutten utgj0r 
dette 0,85 kg/m, lades ANFO i kutten utgj0r dette 1,6 kg/m for 48 mm hull, og for SSE 
nrermere 1,8 kg/m. En ladningskonsentrasjon på 0,85 kg/m er altså tilstrekkelig for 
rensprengning av kutten. 
Med dette erfaringsgrunnlag ble det valgt en strengladning på 0,9 kg SSE/m i en kutt med 
avstanden 220 mm mellom ladet hull 48 mm og 4" grovhull. 
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Tabell 2. Kuttyper i strengladningsfors0k. 

··-
Spesial parallelhullskutt. 7 stk. 4" grovhull. 

Kutt 1 : F-kutt Tidligere anvendt ved gjennomsprengning 
av frysesonen i Oslofjord-tunnelen. 
Parallelhullskutt. 4 stk. 4" grovhull. 

Kutt 2: S-kutt Standard kutt anvendt på anlegget. 

Det ble boret og sprengt 2 forskjellige kutt-typer (begge parallelhullskutter) i en nisje 50 
meter bak stuff. Begge kuttene ble initiert med T-patron (32xl 70 mm Dynamit), mens 
tenningsopplegget var noe forskjellig. 
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Ja 1 !3 ~9 ~16 7f ~ ~ ~ 

- - 17 

~ Q J6 4 -~ 2 ~6 

~ ~ J11 ~16 
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Fig.3. Bore-og tenningsplanfor F-kutt. Fig. 4. Bore-og tenningsplan for S-kutt. 

Sprengningsresultater for kutt F- og S- kutt 

F-kutten ga et scerdeles utmerket resultat, men dette kom ikke helt overraskende. (Fig 5). 
Denne kutten ble konsekvent anvendt i förbindelse med sprengning gjennom frysesonen i 
den undersj0iske Oslofjord-tunnellen. I dette prosjektet var man avhengig av 100% 
tilfredsstillende resultat. Kuttens konstruksjon som sådan gir også en meget sikker åpning 
med sine 3 ekstra grovhull i system. 
Tunnelbas Kjell Mykstu og kollega kunne umiddelbart klatre inn i den 2 m2 store og 5,2 
meter dype "klokkerene" kutten. Kuttens 18 hull ble ladet med 0,9 kg SSE/meter og 
initiert med LP 0, og millisekundserien 3-20. Kutten var i tillegg godt rensket for 
l0smasse. A vklipningen av vegger og tak vitner om et tilsynelatende optimalt tennsystem 
og presis boring. Enkelte gjenstående halvpiper bekrefter at borehullene ikke på langt ncer 
er overladet. Med tanke på sprengning av full salve ville en ytterligere forst0rring av 
denne åpningen i heyde og bredde raskt forvandle den resterende prosessen til ren 
strossing. 
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S-kutten brnt også til hunns, men funksjonssvikt inntraff for 2 hull (Fig.6). Et hjelpehull i 
hvert hj0me oppe pilet. Risikoen for et dårlig resultat om hele salven ble skutt med 
strengladning var dermed tilstede. S-kutten har imidlertid svrert gode resultater å vise til 
i ordinrer drift. Kuttens 17 hull ble ladet med 0,9 kg SSE/m og initiert med LP-serien fra 
0-12. Årsaken til feilfunksjonen kan ha vrert for svak ladning som fälge av boreavvik, 
eller uheldig påvirkning fra detonerende nabohull, eller ladeteknisk svikt. Det ble anvendt 
dobbelt så lang intervalltid og kutten var betydelig mindre rensket enn F-kutten (Tabell3). 

Fig.5. Tunnelbas Kjell Mykstu og kollega på plass i F-kutten umiddelbart etter 
sprengning. Et meget godt resultat. 
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Fig. 6. S-kutten etter sprenging. 
To rJvre hjelpehull på hver side 
av kutten feilfunksjonerer. 
Ikke fullt så godt resultat. 
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Tabell 3. Sammenligning av data ag resultat for kutt F ag S. 

F-kutten S-kutten 

Antall hull, ladet 18 17 
Antall hull uladet 7 4 
Innboret lengde,m 5,2 5,2 
Spes.boring, bm/m3 12,5 2,1/10,9 
KuttareaVmasse,mz/fmj 2,0/10,4 10 
Ladning SSE, kg/hull 4,7 4,7 
Ladu.kons., SSE, kg/m 0,9 0,9 
Spes.ladn., kg/mj 8,1 (15,6)* 7,3 (14,0)* 
Primer T-patron T-patron 
Tennere Nonel MS 3-20, LP 0 Nonel LP 0-11 
Intervalltid 25-50 75-100 
Brytning,% 100 -

Utmerket boring. Noe ujevn boring. Manuell 
Utmerket resultat. boring. Bra brytning 1 

Resultat; Rensprengt kutt. Rette senter. Feilfunksjon for 2 
Se fig. 5 og 6 kanter. Nesten all masse hull. Mindre masse kastet 

kastet ut. ut. 

*) Spesifikk ladning ved "normal" lading av kutt, dvs. 100%. 

Sprengning av full strengladningssalve 

Resultatet fra kuttfors0kene i Bragemes-tunnellen la grunnlaget for å anvende F-kutten 
for neste steg. Uten flere kuttfors0k ble det utarbeidet en bore-og tenningsplan for full 
tunnelsalve med strengladning, salve 212 (Fig.7.). Brytningsforl0p for 
strengladningssalven (Fig. 8). Bore-og tenningplan for referanse-salvene 210-211, samt 
213-217 (Fig.9). 
Strengladningssalven ga meget tilfredsstillende resultat. Maksimal brytning, men det ble 
noe ekstra rensk over grnftesonen (Tabell 5). 
Det ble anvendt samme tennsystem i kutten som da den ble skutt separat. Tennsystemet 
ble tilpasset boringen og brytningsforl0pet. Brytningsforl0pet bla lagt opp utradisjonelt 
for å komme raskere over i en strossesituasjon. Dermed ble det i prinsippet bare satt inn 
en hullrast mer på hver side av kutten enn for en konvensjonell salve. Med den store 
bredden på åpningen, hele 3,2 meter på odd, viste det seg at en spesifikk ladning på 0,9 
kg/m3 var tilstrekkelig for brytning i sidestross nede. 
I strengladningssalven (salve 212) ble det anvendt gjennomsnittlig 187 kg mindre enn i 
standardsalvene. Det ble ladet 607,4 kg i strengladningssalven, mot teoretisk beregnet 
602,7 kg. Dette tilsvarer 607,4/143 = 4,24 kg i gjennomsnitt pr.hull. Spesifikk ladning for 
strengladningssalven 1,46 kg/m3 

• 
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Fig. 7. Bore-og tenningsplan for full strengladningssalve. Salve nr. 212. 

3,2 m 

Fig. 8. Brytningsforlep full strengladningssalve. Salve nr. 212. 
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Fig. 9. Bore-og tenningsplanfor referansesalvene 210-211 og 213-217. 

Tabell 4. Sammenligning av datafra strengladningssalven og referansesalvene. 

S trengladningssalve Referansesalver 
212 210-217 

Tverrsnitt, m2 80 80 
Innboret lengde,m 5,2 5,2 
Borehulldiameter, mm 48 48 
Spes.boring, bm/mj 2,0 1,6 
Antall borehull 143 115 
Ladning SSE i kontur, 

2,5 2,5 
kg/hull 
Ladning SSE i 

4,0-4,4 6,1-7,5 
strossehull, kg/hull 
Ladning SSE i 

4,7 8,5-9,0 
kutt/liggere, kg/hull 
Ladu.kons., SSE, kg/m 0,9 0,9 
Total ladn. SSE 607,4 (-187) 794,4 *) 
Spes.ladn., kg/mj 1,46 1,9 
Sprengningresultat Meget bra Meget bra 
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I prinsippet ble det ladet max. 4,7 kg i kutthull og liggere. I kontur max. 2,5 kg og i de 
0vrige hull 4,0-4,4 kg. 

Vibrasjonsmålinger 

Det ble målt vibrasjoner ovenpå tunnellen, dvs. for målepunktene 86 (i traseen bak 
salvene), 88 (i traseen foran salvene), 89 og 87 tilside vest for tunnellen. Resultatet viste 
betydelige lavere rystelser og en generell nedgang i toppverdi i forhold til föregående 
salve og 3 etterfälgende salver, se fornvrig tabell 4. 
Måleresultater fra sonder plassert henholdsvis 60 meter og 80 meter bak stuff viste en 
0kning i toppverdien fra salve 212 til 213 på henholdsvis 31 % og 55%. 

Tabell 5. Sprengstofforbruk og vibrasjonsmålinger. 

Salve SSE Mer Måle- Diff. Måle- Diff. Måle- Diff. Måle- Diff. 
Nr. pr. For- pkt. pkt. pkt. pkt. 

salve bruk, 86 +/- 89 +/- 87 +/- 88 +!-
kg kg mm/s % mm/s % mm/s % mm/s % 

210 822 215 - - - - - - - -
211 791 184 2,8 43 - - 5,4 57 1,2 25 
212* 607 - 1,6 - 1,2 - 2,3 - 0,9 -
213 773 166 2,1 31 2 67 3,5 52 1,2 33 
214 758 151 2,3 44 2 67 3 30 1,4 56 
215 748 141 2,3 44 2,5 108 2,9 26 1,9 100 
216 804 197 - - - - - - - -
217 861 254 - - - - - - - -

*) Salve 212 utgjor strengladningssalven. 

Erfaringer med strengladning fra Kringen-prosjektet 

Chalmer-tunnelen utgj0r en del av Kringen-prosjektet i G0teborg. Tunnellen går med til 
dels meget liten overdekning gjennom hele traseen. Tunnellene dukker inn under 
Carlanderska sjukhuset fra Södra vägen og gj0r en svak stigning (4 %) opp til Chalmers
området og er 1050 meter lange. Overdekningen varierer fra 6-50 meter, hvorav 50 % av 
traseen har en overdekning fra 6-20 meter. Tunnelen består av 2 parallelle l0p ä. ca. 40 m2 

med en innbyrdes avstand fra 5-10 meter. Entrepen0r er Selmer Anläggning AB 
Bergarten varierer, men fra påhugg Chalmers-siden dominerer Norit, kjent som en meget 
tung og seigsprengt bergart ( 2,9-3,1 kg/dm3 

). Et stykke inn i fjellet försvinner bergarten 
og resten av tunnelen består hovedsakelig av en middels sprengbar Gneiss-variant. Den 
lille overdekningen stiller spesielle krav til utföring av boringen, og denne har generelt 
vrert meget god. 
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Problemlosning 

De sprengningstekniske problemer ved dette prosjektet består naturlig nok i 
utgangspunktet å tilfredsstille de grenseverdier som er satt for de sprengningsinduserte 
vibrasjonene. Dersom man samtidig 0nsker å opprettholde heyest mulig inndrift eller 
salvelengde krever dette et optimalisert tennsystem med hensyn til vibrasjoner samt en 
lavest mulig enhetsladning. 
Dette kan oppnås ved å bruke et Nonel hybrid-system i kombinasjon enten med 
patronerte sprengstoffer, eller med et strengladningssystem for hele salven, og ikke bare 
kontur-og innerkontur slik SSE-systemet er utviklet for i dag. 
Strengladningssystemet ble utprnvet i såvel kutt som i stross i Bragemes-tunnellen med 
godt resultat. Men dermed er det ikke sagt at systemet fungerer under alle 
bergartsmatriser og bergavsetninger. I ettertid kan man vel si at omfanget av 
utprnvningene var for lite for direkte å anvende det i praktisk tunnelsprengning. 
SSE-systemet lades tradisjonelt 100% i produksjonshull, dvs. for full salvelengde, 5,2 
meter kan ladningsmengden komme opp i 8,5-9 kg. Med en slik ladningsmengde vil man 
ikke greie å tilfredsstille restriksjonene på vibrasjoner med den lave overdekningen. I så 
fall måtte enhetsladningen og derved salvelengden sterkt reduseres. 

Uheldig oppstart med strengemulsjon 

Selmer Anläggning var fra starten av fast bestemt på å bruke SSE-systemet ved tunnel
anlegget. Entrepren0ren hadde selv bygget opp en ladetruck påmontert Dyno Nobel's 
Mini-SSE . Tunneldriveme ivret etter å komme i gang med bulklading som er langt 
mindre tidkrevende enn lading med patronerte sprengstoffer. Det var fra starten forberedt 
bore-og tenningsplan for strengladning, F-kutt og full salvelengde i påhugget. Oppstarten 
skjedde fra Chalmer-siden i bergarten Norit i august 2000. 
Resultatet allerede fra färste salve var nedslående. Ladesystemet det ble lagt opp til 
funksjonerte ikke i den tungsprengte bergarten. De neste to salvene ble heller ikke 
vellykket dels på grunn av koblingsfeil. Da det samtidig ble avdekket en malfunksjon ved 
SSE-Minitrucken ble arguseyne satt på matrisen, såvel som trucken som sådan. Det 
eneste lyspunkt varat strossingen funksjonerte utmerket med strengladning. 
Mini-SSE-trucken ble satt til side, inntil et fomyet fors0k med SSE og full salvelengde 
samt 100% lading ble iverksatt på grunnlag av vibrasjonstekniske beregninger. Siden 
samme boreplan som for strenglading ble benyttet, ble den totale spesifikke lading 
spesielt hey, dvs. 3,0-3 ,2 kg/m 3 

. Det ble skutt 3 salver. Resultatet ble ikke fullt ut som 
forventet. Salvene brnt maksimalt inn, dvs. tilnrermet 100%, men de var svrert 
tunglastede. Da vibrasjonsmålingenes toppverdi overskred grenseverdien for en de tre av 
salvene, 0nsket entrepren0ren å benytte patronerte sprengstoffer for den videre drift, 
istedenfor å redusere salvelengden og tilpasse borem0nstret for ordinrer SSE ladning. 

Sannsylig årsak 

Ut i fra salvernysens profil var det ikke usannsylig at emulsjonssalvene kunne ha vrert 
underladet i oversalven, tatt i betraktning bergartens h0ye densitet og seighet. Det ble 
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benyttet 6 kg SSE, fordelt på en bunnladning på 4 kg, og en pipeladning på 2 kg. Med 0,7 
kg/m blir pipeladningens lengde 2,8 m. 
Grnften i stross oppe er 2,4 meter bred og med en dybde på 5,2 meter er dette "hard kost" 
for etthullstenning og kun 3 hull i bredden, spesielt fra bunnladningens avgrensning ( ca. 2 
meter) og utover i hullet. Dessuten ble det lagt igjen tilsvarende streng (0,7 kg SSE/m) i 
hjelpekontur eller innerkontur. Til sammenligning med patronert salve ble det benyttet 
Kemix-rnr med 1,05 kg/m i stross og 0,7 kg Dynamit/m i innerkontur. 
Av erfaring visste vi at 29 mm Kemix (0,8 kg/m) ikke brnt tilstrekkelig i kutten, derimot 
viste det seg at 32mm Kemix (1,05 kg/m brnt meget bra) i kutten med Dynamit som 
tennpatron. I SSE-salvene ble det dessuten hele tiden benyttet Nobel prime ( ca. 40 g) som 
anses som en relativt svakere primer. 
Siden det ikke kunne påvises noen feil etter inngående unders0kelser hverken med SSE
truck, eller matrise som kunne ha noen sammenheng med sprengnings-resultatene, ble det 
avkrevet en handlingsplan overfor entrepren0r og byggherre for nok et fors0k med SSE
systemet kunne iverksettes. Handlingsplanen omfattet en oppstartsprosedyre med nye 
inngangsparametre basert på de erfaringer og analyser når det gjelder årsakene til de 
tidligere dårlige resultater med SSE på anlegget. 

Handlingsplan for ny oppstart med SSE 

I folge handlingsplanen ble det lagt opp til å bruke en emulsjon som bygger 1,1 kg/m i 
kutthull og stross oppe, og en bunnladning på 0,7 kg, dvs. henholdsvis 4,5 og 4,0 kg/hull. 
Emulsjonen har da en densitet på 0,8 kg/1 i bunnen av hullet og 0,75 kg/1 utover i hullet. 
Innerkontur 0,8 kg/m (Fig.10). Konturhullene forslås ladet med 0,4 kg/m. Initiering med 
Dynamit-patron min. 200g, unntatt kontur hvor det er tillatt maks. 150 gram (Tabell 6). 
Boreplanen ble endret slik at det bores 4 hull i bredden for stross oppe. Konturhull
avstanden er 0ket til 70 cm fra vederlaget og opp. Innerkontur ble 0ket med 2 hull. Kutten 
ble endret til en standard 4" kutt. Ingen 0vrige endringer. Totalt antall hull 120. Justering 
av boreplanen underveis. 
Tenningsplanen ble endret slik at det ble st0rre samvirkning i brytningsprosessen, noe 
som kan gi en liten 0kning i vibrasjonene. Til gjengjeld er det en antatt bedre separering 
av tenntidspunkter i stross oppe, dvs. nrermere målepunktene. Koblingsplanen er 
prinsipielt den samme som for. 

Kalibrering av Mini-SSE ladetruck 

SSE-Mini ladetrucken ble kalibrert på nytt, og ladesystemet ble igjen testet i plexiglassrnr 
med hensyn på å lade en tykkere (lavere densitet) og tyngere streng i borehull. 
Testladingen viste tilfredsstillende resultater. Ladetrucken ble for formålet modifisert og 
utstyrt med automatikk for innstilling av strengladningsmengder for kontur- og 
produksjonshull, henholdsvis 0,4, 0~8 og 1,1 kg/m. Det gjenstår ennå en del forbedringer 
som må utföres for SSE Mini-systemet funksjonerer fullt ut tilfredsstillende med hensyn 
til strengladningsprosedyrer. 
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Tabell 6. Oppstartsprosedyre med SSE strengladning. 

Fremdrift Handlin~ 

Steg 1 
SSE lades i stross + innerkontur oppe. 
Inntil 3 salver. 
SSE lades i innerkontur + stross oppe + 

Steg 2 stross nede m/hjelpehull, eksklusive kutt. 
Inntil 3 salver. 

Steg 3 
SSE lades I alle hull inklusive kutt, 
eksklusive kontur. 

Steg 4 *) SSE lades i alle hull, inklusive kontur 

*) Kontursprenging kj@rt i fors@ksammenheng, ellers begrenset omfang. 

Selmer Anläggning AB Strengladning SSE 
Chalmers-tunnelen Ladeplan 4,2 m 

4.steg . SSE emulsjon i hele salven 

~ (!> di 0 b 0 
~ 6 0 Strossehull oppe : 4,0 kg 

'0 ~ 0 1,1 kg/m 
0 0 (!f' 0 ;c"'.~ 

• $ 0,7m 3,05 m 0,45m 
--0 '0 ® • 0' 0- lnnerkontur (hjelpekontur) : 3,0 kg 

® 
0,8 kg/m 

-0 -0 • • • • G- G- I .~ 

0 ® 0,7m 0,3m 

-0 ® $ $ Kult m/hjelpehull : 4,5 kg 
-0 • G- G- e 1,1 kg/m 

L -0 
$ • $ $ G- 0,3m 3,45m 

-0 G-

(@) Konturhull m/hjerneliggere : 1,7 kg 
-0 @) O,~_kJJ!"'_ • • ., .. 0 • G-

-0 G- ;;i 
-0 • ttt·. 0,3m 3,9m 0,15m 

$ • G-
Liggerhull : 3,3 kg -0 

• .i ' • 
$ • G--0 

~ $ $ • • G- L ;;.t'. -1 -0 cl, -0 • •x • $ G- 0,3m 3,6m 0,3m 
@ @ 

© G-
-0 p tp 

© © @ Emulsjon D Tennpatron r.mZJ 

tp tp <p Q_ G-

Fig. l 0. Ladeplan for oppstartsprosedyre SSE strengladning i hele salven. Maks. ladning 
pr. hull 4,5 kg ved 4,2 m salvelengde. 
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Fig.11. Mini-SSE ladetruck på stuff i Chalmers-tunnelen. Den er forsynt med 2 
uttreksmekanismer for strengladning fra ladekorg og fra såte. Innfelt : Innstilling av 
lademengder fnr oppstart av ladingen. 

Fremdrift med Mini-SSE-systemet 

Handlingsplanen ble i det alt vesentlige fulgt og Mini-SSE-systemet ble satt i drift frem 
til gjennomslag i april 2001. Salvelengden var gjennomgående 4.2 -5,2 meter og 
strengladningssystemet funksjonerte tilfredsstillende. Dette med unntak av ytterkonturen 
som gjennomgående ble ladet med 17 mm Dynotex rnrladninger og 10 grams det.lunte. 
Med bakgrunn i kravet om maksimalt skadesonedyp forlangte byggherren en 
dokumentert ladningsmengde på maks. 2,0 kg i de enkelte 5,2 meter konturhull. Dette 
tilsvarer en marginal ladningskonsentrasjon (0,35 kg/m) hvor også bunnladningen uteblir. 
Under ellers vanskelige geologiske forhold forårsaker dette som tidligere nevnt for stor 
frekvens gjenstående berg (glasögon) og etterfälgende omskyting. Konsekvensen ble et 
annet ladningsaltemativ som byggherren kunne akseptere. 

Kontursprengning 

Med hensyn til rasjonalitet hadde entrepren.0ren hele tiden et 0nske om å anvende SSE 
også i ytterkonturen. Et preliminrert fors0k i henhold til steg 4 i handlingsplanen ga 
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tilfredsstillende resultat. Den nye ladestrengen ble 0ket og innstilt på ca. 450 gram/m og 
en teoretisk bunnladning på 330 gram. 
Det ble besluttet å utfore en test over 50 meter tunnellengde (10 salver) hvor SSE 
strengladning ble sammenlignet med Dynotex 17 mm og 10 g det. lunte. Det ble registrert 
synlige halvpiper som var lengre enn halve borelengden. 
Besiktningen ble inndelt i 3 grupper, venstre vegg, anfang til anfang og heyre vegg. 
Kontrollen ble utfört etter rensk. (Tabell 7). 
Denne gang ble bunnladningen dokumentert ved måling i plexiglassrnr. Resultatet ble 
320 gram og en lengde på 0,2 meter. Konturladningen ble igjen innstilt på ca. 450 g /m i 
borehull med gjennomsnittsdybden 5,1 meter. Uladet lengde ca. 0,35 meter. Borem0nster 
i kontur, E = 0,6 m. V = 0,8 m. Initiering LP-serien. 

Tabell 7. Sammenligning av synlige halvpiper under kontursprengningstest. 
Gjennomsnittsverdier etter sprenging av JO salver. 

Salve 
V.vegg % Anf. til Anf. % H.vegg 1-10, X 

Dynotex 
17mm/det. 2,6 37 8,9 63 3,6 
lunte 
SSE 

4,6 66 8 57 4.6 .. 
0,45 kg/m 

% 

51 

66 

Konturtesten viste et gjennomsnittlig bedre resultat for strengladning med SSE enn med 
Dynotex rnrladninger linet med detonerende lunte. Under besiktningen kunne det ikke 
påvises noen visuell forskjell på borehullspipene. 
Ved å legge igjen en konturladning på 0,45 kg/m som gir en totalladning på 2,5 kg i et 
5,1 meters hull, oppnås en mer stabil kontursprengning enn tilfelle er ved å benytte en 
marginal mengde på 0,35 kg/m som gir en totalladning på 2,0 kg/m. Det ble imidlertid 
ikke utfört fysisk måling for dokumentasjon av sprekkedannelsen for de forskjellige 
ladningsmengder på stedet. 

Sprengning gjennom parti i sprengningsklasse 1 

Chalmer-tunnellen ble i hovedsak klassifisert i sprengningsklasse VTS 2 B2, men et 
mindre parti på 50 meter mermere midten i tunnellene måtte forseres under kravene til 
sprengningsklasse VTS 1 B 1, dvs. strengeste, eller mest skånsomme sprengnings-klasse. 
Det ble anvendt SSE-systemet i hele salven med unntak av ytterkontur. Siden kravet til 
skadesonedyp er kun maksimalt 0,1 meter vil strengladning med SSE ikke kunne 
benyttes. Ved bruk av elektroniske tennere ville man kunne teoretisk oppfylle kravet med 
en marginal streng på 0,35 kg SSE/m. Imidlertid i sprengningsklasse 1 er det foreskrevet 
11 mm Gurit linet med 5 grams det. lunte. Denne ladningsbeskrivelse funksjonerte dog 
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ikke i borerrumstret 0,4x0,4 meter. Det ble gitt tillatelse til å bruke 20g/m det. lunte 
sammen med rnrladningene hvilket ga en tilfredsstillende brytning og en fin kontur. 
Salvene ble tatt ut i 4,2 meters lengder under vibrasjons-restriksjoner og byggherren 
krediterte entrepreooren for en scerdeles utmerket kontursprengning. 

Avslutning 

I tunnelsprengning har utviklingen av strengladning med SSE-systemet utvilsomt et 
betydelig potensiale for denne typen sprengstoff. Erfaringene så langt viser at 
strengladning funksjonerer utmerket under ordincere forhold såvel konturhull som i 
0Vrige hull i tunnelsalven sammenlignet med alternative ladninger. 
SSE-systemet er under kontinuerlig utvikling med hensyn til forbedring av utstyr og 
funksjoner samt kvaliteter levert i borehullet. I tunnelsprengning og annen sprengning 
under jord vil det i ulike sammenheng vcere behov for muligheten å lade fra en til flere 
ladningskonsentrasjoner i en og samme salve. Slik utrustning er utprnvet og ser ut til å 
åpne for bruk av emulsjonsprengstoff i situasjoner hvor det ellers ikke hadde vcert mulig, 
f.eks sprengning av urbane tunneller med liten overdekning og vibrasjons-restriksjoner. 
I tillegg vil man ha en opsjon på reduksjon av det totale sprengstoff-forbruket i ordincere 
tunnelsalver ved å anvende bunn-pipeladningsprinsippet, foruten sprengning under 
forhold hvor man vil minimalisere dannelsen av finstoff ved hjelp av en redusert 
ladningskonsentrasjon. 
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