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GÅR DET ATT DÄMPA EN LUFTSTÖTVÅG? 

Lena Reidarman, SveBeFo 

Inledning 

Bakgrunden till varför det här projektet har genomförts är att man vill kunna 
spränga under mark i tätbebyggt område utan att det finns någon risk för skador 
på omkringliggande fastigheter. I detta fall syftar man på den tryckvåg som en 
sprängning ger upphov till och som kan ge upphov till skador, ex. i form av 
krossade fönsterrutor. I problematiken hur denna tryckvågs amplitud skall kunna 
reduceras kan man angripa den på två olika stadier, vid källan eller då den redan 
är uppkommen. I detta projekt var en av målsättningarna att undersöka vilka 
faktorer som påverkar tryckvågen samt att föreslå åtgärder för att minska denna. 
För att uppnå detta kom arbetet att fokuseras på att; 
* minimera vågen vid källan dvs ta reda på hur sprängningen kan utformas, 
* reducera nivån på en redan uppkommen våg genom att bygga upp en 

barriärkonstruktion. 

Luftstötvå!l 

Vid sprängning uppkommer en tryckvåg och under vissa omständigheter kan 
denna tryckvåg vara i form av en luftstötvåg. Vid sprängning av berg då energin 
frigörs inne i borrhål och under en utdragen tidsperiod bildas i regel ingen 
luftstötvåg. De bildade gasmassorna ger däremot upphov till en betydande 
kompression (tryckvåg) och gasströmning i t.ex. en tunnel, /Ref 1/. En luftstötvåg 
kan t.ex. uppkomma vid: 
- detonation av sprängämne i fria luften, 
- för kort förladdning och/eller fel sorts förladdningsmaterial 

Figur 1 fall a, visar hur den frigjorda energin bör arbeta dvs en stötvåg in i berget 
och i fall b, hur en luftstötvåg bildas om ett sprängämne detonerar i luften. 
Intensiteten på trycket beror på laddningsstorlek och på graden av inneslutning, 
/Ref 2/. En luftstötvåg har alltid en front. Med front menas att förändringarna av 
tryck mm. sker utomordentligt snabbt. Bakom fronten har man sedan en 
återsvängning i en relativt sett lugnare takt (figur 2), /Ref 3/. 
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Figur 1. Falla, laddningen är helt innesluten i ett borrhål. Fall b, laddningen 
detonerar i luft. 

0 

Figur 2. En typisk tryck-tidsvariation i en punkt orsakad av en luftstötvåg. 
Nollnivån motsvarar atmosfärstryck. 
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Förutsättningar 

Projektet har finansierats av SBUF ( Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), 
BFR (Byggforskningsrådet), Banverket och SveBeFo. De som arbetat aktivt är 
personal från Acoustic Control, Berggruppen AB, Nitro Consult och Skanska. 

Projektet kom att försöka reducera luftstötvågen vid två olika stadier, vid källan, 
innan den har uppkommit, genom att variera laddplanen och efter att den har 
uppkommit, genom en barriär, dvs en barriärkonstruktion. För att veta hur 
tryckvågen påverkas av de försök som genomförs så utplacerades mikrofoner i 
orten för att mäta/registrera vågens tryck. Mätningarna utfördes i en ort i prov
och utbildningsgruvan vid nedlagda Dannemora gruvor. Dannemora är beläget i 
Östhammars kommun i Uppland. Försöksorten är belägen 70 m under mark och 
är en blindort i från en snedbana. Den är ca 100 m lång med en area av ca 30 m2

• 

Ungefär 73 m från fronten finns infarten till en tvärort. Denna byggdes igen och 
på så sätt kom försöksorten att bli 100 m. 

Förladdningen kom att varieras med tanke på material och delvis längd. 
Materialet som testas var fingrus med storleken 2-5 mm och plastinpackad lera i 
form av patroner med dimensionen 35x150 mm. Lerlängden varierades genom 
antal patroner till skillnad från längden fingrus som hölls konstant. Lerpatronernas 
opackade längder var 0,9, 0,6 och 0,3 m. Fingrus strängen var den konstant ca 0,5 
m. 

Barriärkonstruktionen bestod av två st träbarriärer (inre och yttre). Barriärerna var 
ca 7 m breda och knappt 5 m höga och bestod av 3"x 8"-plank (0,075 x 0,20 m) 
som förankrats i H-balk (140 mm) (figur 3). Barriärernas area var ca 30 m2 och 
läckarean ca 10 %. Från början hade vi för avsikt att testa två olika barriärmaterial 
men kom p.g.a. vissa omständigheter att få nöja oss med en typ av 
barriärmaterial, dvs trä. 

För att kunna svara på frågan om en barriär kan dämpa en luftstötvåg så krävs att 
det finns något att jämföra med dvs förhållandena utan barriär. Ett förhållande 
utan barriär gick inte att åstadkomma för barriären gick inte att montera ner helt 
och hållet utan en del av barriären var permanent (40-45 %) (figur 4). 

Sex mikrofoner placerades ut, tre framför resp bakom barriärkonstruktionen. 
Avståndet mellan mikrofonerna var ca 5 m. Mikrofonerna benämndes S 1, S2 och 
S3 resp Ml, M2 och M3. Gällande mikrofonernas placering så utgick man ifrån 
rymddiagonalen i orten och en jämn fördelning. Därefter infördes vissa 
slumpmässiga avvikelser på den jämna fördelningen för att undvika att 
informationsuttaget ur ljudfältet minskade p.g.a. symmetri. Den lägsta 
mikrofonhöjden bör t.ex. enligt ISO standard vara 1.2 m för mätning utomhus. 
Den mellersta och den högsta mikrofonhöjden bör vara 2.2 resp 3.1 m (figur 5). 
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Mätutrustningen består bland annat av en registreringsenhet UVS 1608 och 6 st 
PCB-mikrofoner. UVS 1608, kan registrera trycktid-förlopp av en luftstötvåg och 
markvibrationer. Mikrofonens mätområde är ± 34,5 kPa, och upplösning är 0,48 
Pa (RMS). För varje uppkopplad mikrofon fås ett trycktid-förlopp, dessutom 
anges maxtrycket i detta förlopp. Mikrofonen hålls på plats av metall.klämma, 
som sitter på ett rör, som är förankrat i syltan. 

H-balk 

Plank ~ ------ --
/ ~ 

''---c:: ....... ,,,..,, 
11... r I~ :-

I 

' 
\ 

1r 

l!!!!l!!!l i n 

\( 
9 

... ... 
C> I -,,. I -

◊ - -0 - I 

C7 - I - --

Figur 3. Barriärens utseende sett inifrån orten. Höjd ca 5 m och bredd ca 7 m. 
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Figur 4. En del av barriären var fast och kunde inte monteras ned, 40-45 %. 
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S1 S2 S3 Ml M2 M3 

33,5m 15 13 15 
Figur 5. Mikrofonplacering. Mikrofonerna SJ, S2, S3, Ml, M2 och M3. 

Utförande 

Försöken utfördes i maj-juni 1996. Det gjordes enbart enkel borrhålssprängningar 
och det användes samma sort och mängd sprängämne. Det som inte kunde hållas 
konstant var bl.a. borrhålets placering i salvan. Det borrades en salva (ca 80 
borrhål) och ytterligare en kom till under försökets gång. K.ilhålen kom inte att 
ingå i försöken och sköts därför bort innan försöken började. Det gjordes några 
förförsök för att få kännedom om eventuella stenkast och dess kastlängder. 
Sprängämnet som användes var Emulite 150 (plaströr), det är ett emulsions
sprängämne med tillsats av aluminium. Vid valet av sprängämne så var det av stor 
vikt att mängden hölls konstant vid varje laddningstillfälle. Därför valdes ett 
"patronerat" sprängämne. För upptändning användes en V A-sprängkapsel nr 1. 

Varje borrhål ( 0 45 mm) laddades på följande vis: 
- bottenladdning, 1 st Emulite 150, 32 x 1110 mm, 1,1 kg, 
- pipladdning, 1,5 st Emulite 150, 29 x 1110 mm, 1,3 kg 

Försöken var, varierande förladdning lera (2, 4 och 6 st patroner), grus 0,5 m, 
utan förladdning, 90%-barriär och 40%-barriär (ersätter försök utan barriär). 

För att öka förståelsen hur de olika försöken utfördes, presenteras några exempel, 
dels försök med 90%-barriär, Bf-5 och dels försök med 40%-barriär, Ubf-2. Ett 
trycktid-förlopp har tagits med för att visa hur förloppet kan se ut, exemplen är 
för mikrofon S2, som är placerad i mitten av ortbredden på en höjd av ca 2 m, 35 
m i från fronten och 10 m framför barriären. Samtliga försök har följande 
gemensamt; fast mikrofonplacering, sprängning av ett borrhål, konstant laddning 
och konstant avstånd mellan front och barriär. 
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Delar av arbetsbladet från 90%-barriärförsöket, Bf-5 

Borrhålsdjup: 3, 1 m 

Försättning: 0 ,6 m 

A vladdningslängd: 0,45 m 
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Delar av arbetsbladet från 40%-barriärförsöket, Ubf-2; 

Borrplan nr 2, 960604 
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Utvärdering 

Under vistelsen i Dannemora så genomfördes 57 st sprängningar. Antal försök 
blir 69 st (64 st) dvs fler än antalet sprängningar, detta beror på att en 
sprängning kan betraktas som flera olika försök. Gällande utvärderingen hur en 
förladdning dämpar, så är det endast mätdata från inre mikrofonområdet dvs 
framför barriär som är av intresse. Gällande barriärens dämpning så är mätdata 
från yttre mikrofonområdet intressant. I figur 6, redovisas antalet försök. Sten
kast förekom, någon enstaka gång var kastlängderna över 30 m. 

Försök och antal : 
- varierande förladdning (med 90%- barriär), 33 st, 
- utan förladdning (med 90%-barriär), 15 st framför barriär, 
- 90%-barriär (utan förladdning ), 10 st bakom barriär, 
- 40%- barriär (utan förladdning), 8 st 

(Text i parentes markerar endast att försöken hade den uppställningen men har 
ingen betydelse för syftet med försöken) 

antal 
40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 
0 -+-__J;=='----+-----' 

förladdning utan 

förladdning 

försök 

90%barriär 40%barriär 

Figur 6. Försöksfördelningen. Gällande förladdningen ses fördelningen mellan 
lera och grus. 
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Barriärkonstruktionens dämpnin~ 

En luftstötvåg som rusar fram genom tunneln kommer att dämpas med 
avståndet från källan. Hur stor denna avståndsdämpning är, beror bland annat 
på hur tunneln ser ut. I vårt fall har vi gjort en serie mätningar "med 40%
barriär" för att på så vis få en uppskattning om detta. Medeltrycket för inre 
resp yttre mikrofonområdet blev, 3200 Pa resp 1600 Pa (tabell 1), 
avståndsdämpningen blev ca 50%, på ca 40 m och med ett avstånd i från 
fronten med ca 35+40 m. 

Vid försök med 90%-barriär konstaterades redan under försökens gång att 
trycken framför barriären blev högre än för försöken med 40%-barriär. Detta 
beror på är sannolikt att infallande luftstötvågen reflekteras mot barriären och 
tillsammans med den bakom liggande, "vågsvansen" ger ett högre värde än den 
enbart infallande luftstötvågen i tidigare försöken gav. Här bör tilläggas att 
försöken med 40%-barriär inte är enbart en registrering av infallande våg utan 
även här sannolikt en liten reflekterande våg på grund av en del av barriären 
var permanent och inte gick att plocka ned. Vid försöken med 90%-barriär 
blev medeltrycket 4300 Pa och bakom barriären 800 Pa (tabell 2). 
Dämpningen beräknas på registreringar av luftstötvågen med 90%- och 40%
barriär på en plats bakom barriärkonstruktionen. Medeltrycket för 90%-barriär 
är 800 Pa och med 40%-barriär 1600 Pa. Barriärens dämpning skulle således 
bli ca 49 % (figur 7). 

Tabell 1. Försöksserie, 40 %-barriär utan förladdning, 
medeltryckframför och bakom barriär. 

Försök 

Ubf-1 
Ubf-2 
Ubf-3 
Ubf-4 
Ubf-5 
Ubf-6 
Ubf-7 
Ubf-8 
Medelvärde: 

Medeltryck, 
framför 
barriär 

(Pa) 
3574 
3083 
3222 
3338 
2394 
3605 
3437 
3057 

Medeltryck, 
bakom barriär 

(Pa) 

1554 
1532 
1763 
1461 
1261 
1707 
1746 
1939 
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Tabell 2. Försöksserie med 90%-barriär utanförladdning. 
Medeltryckframför och bakom barriär. 

Försök 

Bf-1 
Bf-2 
Bf-3 
Bf-4 
Bf-5 
Bf-6 
Bf-7 
Bf-8 
Bf-9 
Bf-10 
Medelvärde: 

Medeltryck (Pa) 
5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

Medeltryck, 
framför 
barriär 

(Pa) 

Medeltryck, 
bakom barriär 

(Pa) 

7101 1328 
4718 980 
3881 557 
3394 513 
4223 770 
3166 729 
5197 946 
3794 717 
4023 850 
3784 946 

.4300 

• 3200 

■Medeltryck 90% barriär 

eMedeltryck 40% barriär 

• 1600 "' * Barriärens dämpning, 49 % 
■ 800 

0+------+------+----

Front Framför barriär Bakom barriär 

Figur 7. Medeltryckframför och bakom barriär för de två försöken, med 90%

barriär och med 40%-barriär. Barriärens dämpning finns markerad. 
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Dämpnini: i:enom förladdnini: 

Förladdning med grussträng med en längd på ca 0,5 m gav en dämpning på ca 
30 %. Vid försök med lera med samma längd, erhölls en dämpning på ca 50 % 
(figur 8). I försöken med varierande förladdningslängd på leran kunde det 
konstateras att packningslängden varierade trots konstant antal patroner. 
* medelvärdet för 6 st packade patroner blev 0,5 m, 

(varierade från 0,3 till 0,7 m), 
* medelvärdet för 4 st packade patroner blev 0,4 m, 

(varierade från 0,3 till 0,5m), 
* medelvärdet för 2 st packade patroner blev 0,2 m, 

(varierade från 0,1 till 0,2 m). 

För lera med packningslängden 0,4-0,5 m erhölls en dämpning på knappt 50 % 
gav det den mesta dämpningen. Vid en lerlängd av ca 0,2 m var dämpningen 
ca 40 %. Några enstaka försök gjordes med längden 0,6 m (12 st lerpatroner) 
med dämpningen ca 50 %, medeltrycket av förladdningsmaterialet jämförs 
med medelvärdet för försök utan förladdning (4300 Pa). En 0,4-0,6 m 
förladdning av lera dämpar luftstötvågens amplitud med knappt 50% jämfört 
med hål utan förladdning och med knappt 30 % jämfört med förladdning av 
grus. Lera är alltså ett betydligt effektivare dämpningsmaterial i detta försök. 

medeltryck (Pa) 

4000 
♦ 4300 

3000 ♦ 3200 
♦ 2700 

2300 ♦ 2300 
2000 

1000 

0 försök 

lera, 0,5 m lera, 0,4 m lera, 0,2 m grus, 0,5 m utan 
förladdning 

Figur 8. Medeltrycketframför barriären med varianter på förladdning och 
utan förladdning. 
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Vå~en utseende 

De exempel på försök som redovisades, är inga typexempel när det gäller 
trycktid-förloppets utseende. T.ex. så. fås inte den teoretisk typiska trycktid
förloppet som visades på figur 2. I försöken fås förvisso maxtrycket ofta i första 
toppen , men den typiska fronten är inte så renodlad, dessutom blir verklighetens 
våg mer komplicerad beroende på ett antal reflexioner mm .. Inte heller kan man 
se att då förladddningsmaterial används skulle trycktid-förloppet få en mjukare 
uppgång. 

Sammanfattning 

Sammanlagt har 57 st enkel hålssprängningar följts upp, i syfte att reducera nivån 
på en redan uppkommen luftstötvåg, dels genom att bygga upp en 
barriärkonstruktion och dels dämpa en ännu icke uppkommen luftstötvåg genom 
att ändra laddplanen, i detta fall genom olika förladdningsmaterial och olika 
förladdningslängder. 

Utvärderingen av detta projekt visade på att barriärkonstruktionen har en 
dämpande effekt, i detta fall med en träkonstruktion med ca 90 % täckning av 
ortarean, dämpningen blev ca 50 % i jämförelse med ett förhållande där orten 
täcktes med ca 40 % av barriären. En viktig iakttagelse är att en uppsatt barriär 
kan ge förhöjda lufttryck precis före denna, och därmed kan ha en negativ effekt 
framför barriären. Grus och lera som testades som förladdningsmaterial gav att 
leran hade den mesta dämpningen ca 50 % i jämförelse med 30 %, vid längden 
0,5 m. Försöken med varierande lerlängder gav att längden 0,4-0,6 m dämpade 
knappt 50 %, kortare längder gav lägre dämpning. 

Nämnas bör att packningslängderna varierade kraftigt trots konstant antal 
lerpatroner, leran var plastförpackad (35xl50 mm). Det var lättare att få en 
kompaktare lerpropp då lerpatron antalet ökade. 

Går det att dämpa en luftstötvåg? Ja, i dessa försök har det gått att dämpa en 
luftstötvåg eller vilken våg det nu är. 
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