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Miljöaspekter vid användning av tändmedel och sprängämnen 

Roger Holmberg, Dyno Nobel 

Inledning 

Vid tillverkning, transport, lagring och användning av sprängämnen finns det möjligheter att 

det uppträder miljöstörningar på omgivningen om valet av ingående kemiska ingredienser och 

processmetoder ej är optimerade eller om transport-, ladd- samt sprängningsmetoder är 

olämpliga eller inte genomtänkta. 

I själva tillverkningsfasen så kan produktionspersonal exponeras för ingående hälsovådliga 

råvaror eller genererade hälsovådliga biprodukter vid de kemiska processer som används. Vid 

transport och laddning av sprängämnen finns möjligheter till spill som kan påverka yt-/grund

vatten och den atmosfär människan vistas i. Vid sprängning av själva salvan uppträder ofrån

komligt luft-/markstötvågor och spränggaser. Okontrollerade sprängningsmetoder kan 

generera farliga stenkast. I berglossningsögonblicket samt vid lastning, transport och efterbe

handling av sprängsten frigörs gaser och genereras damm. 

I detta föredrag belyses enbart de kemiska föreningar som emitteras vid användning av 

sprängmedel. 

Bakgrund 

Som bekant utgör ammoniumnitrat huvudingrediensen i våra sprängämnen. Det mest använda 

sprängämnet i världen utgörs av en blandning av ammoniumnitrat Nl4NQ3 (94,6%) och diese

lolja (5,4%) så kallad ANFO (Ammonium Nitrate/Euel Oil). I ANFO tillsätts oljan till grova 

porösa AN-partiklar, s.k. prills ( ca. 2 mm i diameter), och den torra blandningen laddas med 

pneumatisk utrustning. ANFO är vårt billigaste sprängämne och fungerar mycket bra spräng

tekniskt sätt men har en mycket dålig tålighet mot vatten. 

Ammoniumnitrat ingår även i alla andra civila sprängämnen till mer än 50% eftersom AN är en 

billig, energirik råvara med goda egenskaper. 

Emulsioner är baserade på huvudsakligen ammoniumnitrat, olja/vax, vatten, emulgator och en 

känsliggörare. Patronerade emulsioner har en margarinliknande konsistens. Bulkemulsion har 

majonnäsliknade konsistens och laddas genom pumpning. I emulsionerna ligger mikroskopiska 

öar av saltlösning omgiven av en skyddad oljefas vilket gör att den klarar av att laddas i våta 

hål och den kan även stå kvar i våta hål, veckovis utan att påverkas av vatten. 

Våra dynamiter består av nitroglycerin/nitroglykol som gelas med nitrocellulosa och blandas 

med t.ex. trämjöl och ammoniumnitrat till en vattentålig massa som patroneras i plaströr eller 

plastslang. 

Totalt sett används 45 000 ton sprängämne i Sverige. Om man ser på utvecklingen de senaste 

åren, har patronerade produkter minskat och bulksprängämnen har gjort sig mer och mer 
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gällande på grund av övergång till grövre spränghål, lägre kostnader, enklare transporter och 
automatisering i laddningsarbetet. I figur 1 ser man även att ANFO-användningen procentuellt 
sett stadigt ökat men i mitten av perioden starkt gått tillbaka på grund av bulkemulsionernas 
introduktion. Detta beror bl.a. på Aitiksgruvans produktionsökning, och på att LKAB sett 
fördelarna med bulkemulsionslogistiken och den ökade funktionsdugligheten i våta hål med 
emulsion jämfört med ANFO. 
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Figur 1. Sprängämnen som använts i Sverige de senaste 15 åren. 

[Il ANFO 

□ Bulk· 
emulsion 

■ Patro
nerat 

Vid sprängningen omsätts sprängämnet till huvudsakligen vattenånga, kvävgas och koldioxid. 
Förutom dessa miljövänliga spränggaser bildas mindre mängder av toxiska gaser, huvudsakli
gen kväveoxider. Sprängämnen kan dessutom vid oförsiktig hantering och felaktig användning 
ge läckage av kväveföreningar som kan läcka ut till omgivningen och påverka vår miljö . 
Det är därför viktigt att rätta åtgärder vidtages för att minimera varje tänkbar källa som inom 
sprängmedelsanvändningen exciterar milj öpåverkande kemiska föreningar. 

Inom Dyno Nobel, liksom hos majoriteten av bergindustrins företag, sätts alltid Hälsa, Miljö 
och Säkerhet främst och vi har en policy att alltid verka inom de miljölagar som finns samt att 
sträva efter att kontinuerligt reducera miljöpåverkande parametrar vid tillverkning, transport 
och användning av sprängmedel. 

Utsläpp av kväveföreningar. 

Vid detonation av ett kilo civilt sprängämne så bildas 700 till 1000 liter gasformiga produkter. 
Om vi tittar på ANFO ser reaktionen ungefär ut på följande sätt; 
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I idealfallet bildas enbart vattenånga, koldioxid och kväve. 
Om ANFO blandningen ej är optimalt blandad ras vid överskott av AN en ökad mängd toxiska 
kväveoxider NOx och vid underskott bildas kolmonoxid. Mycket små mängder ammoniak, 
vätgas eller syrgas kan även frigöras beroende av syrebalansen. Om ANFO påverkats av 
vatten, ger detta en ökad mängd giftiga gaser. Vanligtvis ser man vid ovanjordssalvor, om 

omsättningen är dålig, karaktäristiska brungula gaser som indikerar giftiga kväveoxider. 

I emulsioner är bränsle och syregivare mycket intimt blandade. Blandningen påverkas 
dessutom extremt lite av vatten, och därför omsätts sprängämnet vid detonationen till renare 
slutprodukter än hos ANFO. 

Beträffande de gaser vi normalt mäter i tunnelsalvor, kan kolmonoxid uppgå till ca. 2 % av 
gasvolymen och mängden kväveoxider till mindre än 1 %. Dessa gaser kan ventileras bort men 
en del av kväveoxiden blir kvar i berghögen eller på tunnelväggen och kan föras vidare till yt

och grundvattensystemet. 

Den mängd kväveföreningar som emitteras via spränggaserna till vatten är liten i förhållande 
till det som erhålles p.g.a. vattenpåverkan på ammoniumnitrat från spill, laddning och ofull
ständigt detonerat sprängämne. 

Sprängämnen 

I Sverige används ett flertal olika sprängämnen vid bergsprängningsarbeten. Deras vattentålig
het varierar kraftigt och således finns det möjlighet att påverka ammonium-, nitrat- och nitrit
kvävehalten i det vatten som kommer i kontakt med sprängämnet och kan förorena yt- och 
grundvatten. 

Huvudgrupperna som används är; 

1. Patronerade produkter; 
a) Gelatinerade Nitroglycerinbaserade sprängämnen. Typ Dynamit. 
b) Emulsioner och vattengelsprängämnen. 
c) Nitroglycerin baserade pulversprängämnen. 

2. Bulksprängämnen; 
a) Vattentåliga sprängämnen såsom emulsioner. T.ex. Emulite®. 
b) Icke vattentåliga sprängämnen såsom ANFO. 
c) Blandningar av a) och b) så kallat "Heavy ANFO" och Emulan®. 

Patronerade Sprängämnen. 

Det finns en klar fördel med att använda patronerade sprängämnen eftersom risken för spill vid 

transport, lagring och laddning är liten. Dessutom fungerar själva förpackningen som ett skydd 

mot vatten från den tidpunkt som laddningen sker till dess att sprängämnet detonerar. 
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Gelatinerade Nitroglycerinbaserade sprängämnen. Typ Dynamit. 
Denna typ av sprängämnen uppvisar en mycket god till god vattenresistans beroende på 
nitroglycerinhalt. 

Vattentåliga sprängämnen av typ emulsioner. T.ex. Emulite®. 
Sprängämnestypen uppvisar en mycket god vattenresistans och till skillnad mot nitroglycerin
baserade sprängämnen finns det inga hälsovådliga effekter för personalen som handskas med 
denna produkt. 

Nitroglycerinbaserade pulversprängämnen. 
Sprängämneskompositionen som sådan är inte vattentålig. Plaströr som är bra förslutet kan ge 
ett mycket gott skydd, men en klenare plastfilmsförpackning får i regel sådana skador vid 
hanteringen att nitrater löses ut om hålen är vattenfyllda. 

Bulksprängämnen. 

Vattentåliga sprängämnen av typ emulsioner. T.ex. Emulite®. 
Sprängämnet har en mycket god vattenresistans och kan motstå vatten i flera veckor upp till 
månader sedan det laddats i borrhål. 
Eftersom det förekommer i bulkform finns det vid ovarsam hantering en risk att det förekom
mer spill vid transport, lagring och laddning men det tar lång tid innan salterna löses ut. 

Icke vattentåliga sprängämnen såsom ANFO. 
ANFO är ett sprängämne där det ingående arnmoniumnitratet mycket lätt upplöses vid 
kontakt med vatten och bör ej användas i våta eller vattenfyllda borrhål. Vissa ANFO kvalite
ter (t.ex. Akvanol®) innehåller en kemisk tillsats som ger ett kortvarigt skydd mot 
vattenpåverkan. 
Om ammoniumnitrat kommer i kontakt med cement eller alkaliskt vatten som dräneras ut från 
t.ex. cementstabilserande fyll bildas ammoniak. Det går att kraftigt reducera mängden 
ammoniak som bildas genom att använda sig av en speciellt behandlad ANFO (Prillit® C) 
vilken har en tillsats som reducerar en stor del av den ammoniak som bildas. Härigenom 
minskar även ammoniumkväveläckaget till omgivningen. På senare tid har många kunder 
upptäckt fördelarna med Prillit® C och konverterat helt eller delvis från ANFO eller Prillit® A 
till Prillit® C. 

Blandningar av emulsion och ANFO . 
Denna typ av bulksprängämnen har en varierande vattentålighet från mycket dålig till mycket 
god beroende på mängden ingående emulsion. Ju större mängd ANFO - desto sämre 
vattentålighet. 

Tändmedel 

I Sverige konsumeras ca. 5 miljoner sprängkapslar. Hälften av dessa sprängkapslar utgörs av 
elektriska och hälften av icke-elektriska sprängkapslar. Beroende på fabrikat så är de tekniska 
lösningarna signifikant olika. 

Alltsedan Alfred Nobels patent 1865 använder samtliga sprängkapseltillverkare utom Nitro 
Nobel primärsprängämne för att initiera basladdningen. Det mest förekommande 
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primärsprängämnet är blyazid PbN6 vilket huvudsakligen sönderfaller till rent bly och kvävgas 

vid detonationen. 

I de sprängkapslar som Nitro Nobel tillverkar finns inget primärsprängämne utan ett moleky
lärt sekundärsprängämne Pentyl (PETN- CsHs(N03)4) används för initiering av basladdningen. 

Övergången till primärsprängämnesfria sprängkapslar (NPED) har betytt mycket för säkerhe
ten vid tillverkning, transport och användning, enär sekundärsprängämnen är betydligt okänsli

gare än primärsprängämnen för friktion, värme och slag. Samtidigt har miljön förbättrats på 

grund av elimineringen av ingående bly. 

Basladdningarna i samtliga sprängkapslar utgörs vanligtvis av PETN eller Hexogen (RDX
C3H6N3(N02)3) vilka vid detonationen ger vatten, koldioxid, koloxid, kväve och kväveoxider. 
Vikten av primär- och sekundärsprängämnen ligger i närheten av 1 gram per kapsel. 

De elektriska sprängkapslarna behöver samtliga en tändpärla för att kunna tända upp fördröj

ningssatsen som bestämmer vid vilken tidpunkt sprängkapseln skall detonera. Denna tändpärla 
utgöres ofta av en oorganisk förening innehållande bly, t.ex. blystyfnat. Vikten av tändpärlan 
ligger på ca. 25-40 mg. 

Bly- och kromatföreningar används ofta i de på marknaden förekommande sprängkapslarnas 

fördröjningssatser. Troligtvis får vi dock se en trend att dessa ingredienser i framtiden ersätts 
av andra p.g.a. miljöskäl. 
Pyrotekniska satser baserade på kromater ger stabila tider men eftersom de är klassade som 

cancerogena finns en önskan hos tändmedelstillverkare att ersätta dessa. 
Bly och dess föreningar är mycket giftiga och i takt med att tillverkningsindustrin finner 

ersättningsråvaror blir det allt svårare att finna de kvaliteter som tändmedelstillverkare 
behöver. Detta tillsammans med krav från människor som exponeras för föreningarna i 

tändmedelstillverkningen styr utvecklingen mot mer miljövänliga fördröjningssatser . 
Mängden fördröjningssats i en sprängkapsel ligger som regel under 1,5 - 1 gram. 

I de sprängkapslar som Nitro Nobel levererar finns inga kromater och i nästan samtliga 

fördröjningssatser har blyföreningarna successivt sedan 1994 substituerats med ofarliga 

miljövänliga föreningar. De nya pyrotekniska satserna uppvisar dessutom bättre egenskaper 
vad gäller lagringsstabilitet och tidsprecision. 

Själva sprängkapselhylsan är gjord av aluminium och det element som fördröjningssaten är 

pressad i är av stål eller aluminium. Vissa sprängkapseltillverkare kan även använda sig av ett 

blyelement, ett s.k. "sealer"-element som skall sörja för att förbränningstiden för fördröjnings

satsen hålles konstant, men detta ersätts mer och mer av ett aluminiumelement. 

De metalledare som hör till de elektriska sprängkapslarna på marknaden är kan vara klädda 

med polyeten eller PVC. PVC och dess miljöfarlighet har ofta diskuterats och Nitro Nobel 
levererar därför idag samtliga ledare överdragna med polyeten. 

Den signalledare som ingår i de icke-elektriska tändsystemen är uppbyggda av polyetener och 
Surlyn. Vid detonationen övergår den plast som finns i sprängborrhålen till vattenånga och till 

koldioxid. På ytan blir dock plastslangen kvar. Den kan mekaniskt skiljas bort men följer i 
regel med sprängmassorna vid utlastningen. 
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Beträffande de pigment som används för att färga signalledare så förekommer det ofta att 
tillverkare använder oorganiska pigment innehållande tungmetaller. Nitro Nobel har 1992 
substituerat dessa mot organiska livsmedelsgodkända pigment. 

På grund av sprängkapselns ringa vikt jämfört med sprängladdningens kan mängden organiska 
föreningar i detonationens slutprodukter sägas vara försumbara. Däremot så ger blyinnehål
lande sprängkapslar en liten men dock befintlig mängd fritt bly i de spränggaser som männi
skan exponeras för och i blyet går naturligtvis ut i yt- och grundvattensystemet i ett senare 
skede. 

Generella råd för minimering av miljöpåverkan. 

All personal bör få en kontinuerlig utbildning inom HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet) där 
sprängmedlens uppbyggnad och dess påverkan på miljön vid olika bergbrytningsoperationer 
belyses. 
Vid användning av sprängmedel finns det även en del generella råd för att reducera de förore
ningar som kan uppstå vid olämplig sprängningsteknik eller handhavande av sprängmedel. 
Följande lista ger en del rekommendationer som om de följs bidrager till minskad emission av 
miljöpåverkande ämnen: 

1. Spill vid förberedelse för laddning. 

Speciellt vid användning av ANFO kan man se att det förekommer spill när säckar skall 
tömmas över till laddkärl som används vid den pneumatiska laddningen. Lämpliga anordningar 
bör finnas för att underlätta tömningen på ett säkert sätt och instruktioner bör finnas på hur 
utspilld ANFO tas omhand. 

2. Spill vid laddning. 

Laddning med ANFO i tunnel/ort görs med pneumatisk laddning och här är det viktigt med 
korrekt underhåll av utrustningen och god disciplin. Så kallad bakåtblåsning innebär att ANFO 
kan blåsa ur hålet och hamna på sulan där det oftast är vått. Tryckinställningar och avstånd 
mellan laddslang och sprängämnesfront är av stor betydelse och kräver utbildning och omsorg. 
Förladdningslängd bör anpassas så att hålen ej laddas alltför fulla. Behöver laddslangen renblå
sas skall det ske på betryggande sätt. 

Mätningar visar att ett odisciplinerat laddningsförfarande kan ge spill på över 10% vilket för 
ANFO ger 950 gram ammoniumnitrat och 50 gram dieselolja per 10 kg laddad mängd som går 
ut till yt- och grundvattensystem. 

Även vid pumpning av emulsion kan en odisciplinerad laddning ge spill men generellt sett är 
denna laddning betydligt enklare att kontrollera. Vid pallsprängning kan det uppstå spill om 
man är oförsiktig när laddslangen flyttas från hål till hål. 

3. Våta bollhål 

En god regel är att alltid blåsa ren sprängborrhålen från vatten strax före laddning. 
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Välj . ett sprängämne som har god vattenresistans. Är villkoren mycket dåliga bör man tänka på 

att ett sprängämne som t. ex. ANFO kan resultera i en ofullständig detonation där sprängämnet 

inte omsätts ordentligt. I detta fall erhålles även en större mängd toxiska gaser. 

Det är betydligt mindre mängder nitratkväve som löses ut från laddat sprängämne än det som 

löses ut från spill. 

4. Besvärlig geologi. 

Om sprängborrhålen genomskärs av sprickor och slag kan bulksprängämnen läcka ut. Är 

sprickvidden mindre än sprängämnets kritiska diameter kommer följaktligen odetonerat 

sprängämne att finnas i det fragmenterade berget. 
Svåra slag och spricksystem kan även vid rörelser i bergmassan ge avskärningar av sprängäm

nessträngar och ge upphov till rester av odetonerat sprängämne. 

Ett patronerat sprängämne har här betydliga fördelar gentemot bulksprängämnen- bortsett från 

priset. 

5. Dålig bo"ningsprecision. 

Om borrningsprecisionen är dålig och sprängborrhålen hamnar för nära varandra kan 

dödpressning ske av sprängämnet till ett närliggande hål som detonerar. Resultatet är ingen 

eller dålig omsättning i det närliggande hålet. 
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