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TAR EMULSIONSSPRÄNGÄMNENA DÖD PÅ ANFO? 

Bernt Larsson, Marknadschef och Torsten Nylund, Verk
ställande direktör Kirnit AB, Kiruna 

Inledning 

Man kan säga att anfo började användas i större skala 
på den svenska marknaden i slutet på SO-talet när LKAB 
startade egen produktion i Kiruna av detta sprängämne. 
Anfo tog snabbt mark från de då förhärskande NG 
sprängämnena. Den största fördelen med anfo var då som 
nu det låga priset. Jämfört med de paketerade spräng
ämnena hade det också den fördelen att det gick att 
ladda mera rationellt och med avsevärt högre kapacitet 
- krav som framstod som alltmera viktiga när gruvbryt 
ningen till stor del hade gått under jord. Här blev 
också den bättre arbetsmiljön vid laddning jämfört med 
NG-sprängämnena en påtaglig fördel. Den största 
nackdelen med anfo var att den inte kunde användas i 
blöta miljöer. På något vis klarade man att ta sig 
förbi detta. Dock ofta på bekostnad av rn~ndre bra 
sprängningsresultat där vatten som regel var boven i 
dramat. Men som bekant, man tager vad man haver och gör 
det bästa av det till dess att något bättre kommer och 
tar över. 

Det korn att dröja ända till slutet på BO-talet innan 
det blev riktig fart på en sådan produktväxling. Då 
började nämligen de pumpbara bulkernulsionssprängämnena 
att i rasande takt ta marknadsandelar på bekostnad av i 
första hand anfo. Men, även paketerade sprängämnen 
började få stryka på foten till förmån för purnpernul
sionen. Visserligen hade ernulsionssprängämnen kommit in 
tidigare, ja redan i början på BO-talet, men då som 
s.k. grovhålsslurry där man slog ut TNT- slurryn men 
egentligen inte gav sig på anfo-användarna. Detsamma 
gällde de paketerade sprängkapselkänsliga emulsions
sprängämnena som Kirnit succesivt började tillverka 
under första hälften av BO-talet som ersättare för de 
paketerade vattengelsprängämnena. Dessa paketerade 
sprängämnen har aldrig utgjort något hot mot anfo utan 
har varit och är ett alternativ till de paketerade 
dynamitsprängämnena. 

"Repurnpable" eller som vi kallar det purnpernulsion är i 
motsats till SMS (Site Mixed Slurry) fabrikstillverkad, 
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endera som färdigt (känsliggjort) sprängämne eller som 
s.k. matris, vilken känsliggörs på laddplatsen - oftast 
genom kemisk gasning. 

Det är den snabba produktväxlingen från anfo till 
pumpemulsion vi här vill beskriva - och då naturligtvis 
utifrån de erfarenheter vi på Kimit har. Det faller sig 
naturligt att det är just Kimit som ger denna beskriv
ning eftersom man i detta företag haft de mest pådri
vande krafterna när det gällt att påvisa att emul
sionssprängämnena är vad vi behöver förnya oss med här 
i landet. 

Produkterna 

Anfo 

Anfo är i dag erkänt som ett billigt och mycket an
vändbart sprängämne för civil sprängning. Trots sin 
enkla uppbyggnad, där ett poröst ammoniumnitratkorn 
suger upp och håller kvar olja, kan anfo ges olika ut
formningar. Tack vare låg densitet och noggrann bland
ning med olja är sprängämnet detonationsstabilt och 
lätt att initiera med en enkel primer. Se fig 1 och 2. 

Figur 1 Anfo-prills Figur 2 Genomskär
ning av prillskorn 

En betydande fördel med anfo är att det kan laddas 
direkt i borrhålet utan att först patroneras. Detta 
sker vid grova nedåtriktade borrhål genom hällning 
eller vid smala till medelgrova borrhål genom att det 
förs in i borrhålet med hjälp av pneumatisk laddappa
rat. 

Huvudinvändningen mot att använda anfo är den dåliga 
vattenbeständigheten . 
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Tekniska data KIMANOL 

Viktstyrka, % (anfo p=0,85=100) 
Volymstyrka, % (anfo p=0,85=100) 
Syrebalans, % 
Densitet, kg/liter 
Detonationshastighet, m/sek (d=50 mm) 
Gasvolym, liter/kg 
Energi Q, Mj/kg (Enl Nitrodyne) 
Detonationstryck, GPa 
Rekommenderad minsta håldiam, mm 

Emulsions sprängämnen 

100 
100 
-0,1 
0,85 
3500 
964 
3,80 
2,6 
30 

En emulsion definieras som två vätskor som inte låter 
sig blandas med varandra men där den ena kan bilda en 
stabil finfördelning i den andra. Emulsioner kan vara 
av typen "olja i vatten" eller "vatten i olja". Exempel 
på emulsioner som vi använder oss av i vårt dagliga liv 
är mjölk, margarin, majonnäs och hudkrämer. 

Emulsionssprängämnen tillhör kategorin "vatten i olja" 
emulsioner. De består av mikroskopiska droppar av 
syreavgivande salter (nitrater) lösta i vatten. Varje 
sådan droppe är inkapslad i en tunn oljefilm. Olje
filmen utgör bränslet medan saltlösningen ger det för 
detonationen nödvändiga syret. För att kunna forma en 
emulsion av saltdropparna i oljan och hålla den stabil 
tillsätter man ett emulgeringsmedel vid beredningen. 
Den nu bildade emulsionsmatrisen är ännu inte ett 
sprängämne utan måste känsliggöras med finfördelade 
luftinneslutningar av mikrostorlek. Dessa kan utgöras 
av ihåliga glasmikrosfärer som tillsätts i emul 
sionsmatrisen eller skapas på kemisk väg genom att en 
gasningsvätska tillsäts som bildar ytterst små gasbub
blor i emulsionen. För att öka sprängämnets viktstyrka 
kan man också blanda in fasta bränslen som aluminium
pulver i emulsionen. Se fig 3 och 4. 

A Kontinuerlig fas (olje- o Diskontinuerlig fas (vatten-
eller vax/olje-blamning) haltig lösning av AN) 

Figur 3 Uppbyggnad av 
ett errn.1lsionssprängärrrne 

Figur 4 Emulsionssprängärrrne 
med mikrosfärer 
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Ur emulsionssprängämnena kan man utvinna nästan all 
inbyggd energi därför att saltdropparna - syregivarna -
är så utomordentligt små och alltid i närkontakt med 
bränslet. Det har med andra ord hög verkningsgrad. 
Eftersom de vattenlösliga saltdropparna är inkapslade i 
olja blir också sprängämnet mycket vattenresistent. 
Andra fördelar med emulsionssprängämnen är att de är 
mera hanteringsäkra och ur arbetsmiljösynpunkt klart 
överlägsna sprängämnen med nitroglycerin eller nitro
glykol. 

Tekniska data för purnpernuls ionssprängärnnet 
KIMULUX R 0000 

Viktstyrka, % (anfo p=0,85=100) 
Volymstyrka, % (anfo p=0,85=100) 
Syrebalans, % 
Medeldensitet, kg/liter 
Detonationshastighet, m/sek (d=50 mm) 
Gasvolym, liter/kg 
Energi Q, Mj/kg (Enl Nitrodyne) 
Detonationstryck, GPa 
Rekommenderad minsta håldiam, mm 

Emulsion i blandning med anfo 

80 
113 
- 0,2 
1,20 
5500 
906 
2,94 
9,1 
48 

För att öka volymstyrkan och gasvolymen tillsätts i 
mycket hög utsträckning anfo till emulsionssprängämnen 
när det används vid pallsprängning. 

Anfo har en bulkdensitet på ca 0,85 kg/liter medan 
densiteten för ett enstaka prillskorn är ca 1,45 
kg/liter. Detta betyder att mer än 40% av laddnings
volymen är luft. Genom att blanda ett emulsionsspräng
ärnne som har densiteten 1,20 kg/liter med anfo-prills 
som har densiteten 1,45 kg/liter, kommer densiteten att 
öka från 1,20 till 1,26 kg/liter om 30% anfo tillsätts . 
Detta ger sprängämnet dels en ökad viktstyrka och i 
ännu större utsträckning en ökad volymstyrka. 

De nackdelar man får vid anfo-tillsats är att rekom
menderad minsta håldiameter ökar och att lagrings
beständigheten minskar. 

Tekniska data för purnpernulsionssprängärnnet 
KIMULUX R 0030 med 30% anfo-inblandning 

Viktstyrka, % (anfo p=0,85=100) 
Volymstyrka, % (anfo p=0,85=100) 
Syrebalans, % 
Medeldensitet, kg/liter 

86 
128 
-0,1 
1,26 
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Detonationshastighet, m/sek (d=50 mm) 
Gasvolym, liter/kg 
Energi Q, Mj / kg (Enl Nitrodyne) 
Detonationstryck, GPa 
Rekommenderad minsta håldiam, mm 

Sprängämnesförbrukning historiskt 

5000 
923 
3,20 
7,9 
76 

Dynamit och anfo har historiskt sett varit de domine 
rande sprängämnena på den svenska marknaden. Under 
tiden 1976 till 1988 sjönk förbrukningen av paketerade 
produkter från 45 % till 25 % medan anfo-andelen ökade 
från 35 % till 50 %. Andelen slurry och emulsions
sprängämnen förändrades mycket lite under perioden, 
från 20 % till 25 %. Med början 1988 och till i dag har 
förändringstakten varit mycket hög. Paketerade 
produkter har minskat till 15 %, anfo-andelen har även 
den minskat till 15 % medan andelen pumpemulsion ökat 
till 70 %. Se fig 5. 

1976 1977 1978 1979 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 1 1992 1993 1994 

D Paketerat - Anfo - Slurry och Pumpemulsion 

Figur 5 Sprängämnesförbrukning i Sverige under 1976 - 1994 

Vad beror denna drastiska förändring på och kommer den 
att fortsätta? 

I det följande kommer vi att försöka beskriva vår syn 
på varför förändringen har skett och varför vi kommer 
att se en fortsatt utveckling mot än mera pumpbara 
emulsionssprängämnen . 

47 



© 1996, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1996

48 

Produkternas användningsområde 

Om förbrukningen av sprängämnen i Sverige fördelas på 
de olika användarna och då grupperas enligt följande: 

1. Gruvor 
2. Kalk- och stenbrott 
3. Entreprenörer 
4 . Statliga verk 
5 . Övriga 

får vi en bild av var förändringen mot pumpbara 
emulsionssprängämnen har skett. 

Enligt figur 6 kan vi se att den absolut största 
förändringen har skett vid gruvorna följt, av kalk- och 
stenbrott. 

Per användargrupp 1988 
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Gruvor Entreprenörer Övriga 
Kalk- och stenbrott Statliga verk 

D Paketerat Anfo 

• Slurry och Pumpemulsion 
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Per användargrupp 1994 

Gruvor Entreprenörer Övriga 
Kalk- och stenbrott Statliga verk 

D Paketerat Anfo 

■ Slurry och Pumpemulsion 

Figur 6 Användare av sprängämne i Sverige 1988 och 1994 

Varför f ö rändring? 

I bör jan på 80-talet var anfo fortfarande det domi 
nerande sprängämnet vad gällde storskalig bergbrytning 
- då i nte minst inom gruvindustrin. Undantagen var de 
stora dagbrotten i Aitik och Svappavaara som båda 
använde TNT - slurry vid den tiden . 

Tekniken för att ladda anfo var då som nu trycklufts 
aggregat, s . k. ANOL- och JET-ANOL - aggregat . Det senare 
byggt på en kombination av ejector och öve rtryck. Någon 
påtaglig utveckling av laddtekniken för anfo kan 
knappast sägas ha skett under 80 - och 90 - talet. 
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Det började med Site Mixed Slurry 

Vid LKAB-gruvorna i Malmberget och Kiruna hade utveck
lingen mot mycket storskaliga brytningssystem vid 
underjordsgruvorna tagit full fart. Vid Svappavaara
gruvan hade man också alltmera blivit varse de 
nackdelar som häftade vid TNT-slurryn. Det var svårig
heter med att få en jämn och säker tillförsel av trotyl 
samtidigt som kostnaderna för denna råvara ökade i 
snabb takt. Energiutnyttningen av TNT-slurryn var inte 
heller den bästa och en negativ miljöpåverkan började 
bli alltmera påtaglig. 1980 tog Kimit beslutet att helt 
lämna tillverkning och försäljning av TNT-slurry för 
att i stället satsa på de mera tidsenliga vatten
baserade gel- och emulsionssprängämnena inklusive ett 
modernare och mera rationellt system för tillverkning, 
distribution och laddning av denna typ av pumpbar grov
hålsslurry. I början på 1981 sattes de två första emul
sionssprängämnestruckarna i landet i drift vid Svappa
vaaragruvan. 

Kimit går under jord med pumpemulsion 

Ungefär vid samma tidpunkt tog företaget beslut om att 
också gå under jord med pumpemulsionstekniken. Detta 
fullt medvetna om att inte ens sprängämnet som sådant 
långt mindre tekniken för dess applicering i borrhålen 
var utvecklade för storskalig underjordsanvändning. Vi 
visste att oerhört mycket utvecklingsarbete låg framför 
oss . Så var exempelvis pumpladdning av långa grova 
uppåtriktade borrhål helt jungfrulig mark. Dock, vad 
var alternativet? I Malmberget borrade man redan 
skivkransarna med 102 mm håldiameter och 35 m håldjup 
och gruvan hade blivit blötare med ökat djup samtidigt 
som kravet på förvägsladdning med lång ståtid för de 
laddade kransarna ökade. Redan nu talade de djärva om 
behovet att rätt snart gå upp till 115 mm håldiameter 
och 42 m håldjup. Det är där vi är idag. Bedömningar 
gjordes att detta inte kunde klaras med anfo som 
sprängämne utan att tappa effektivitet i båda ändarna, 
dvs såväl vad gällde prestanda som ekonomi. 

Fem år av primärt utvecklingsarbete - sen tre år till 

Ett mycket aktivt, och för den skull även kostsamt, 
utvecklingsarbete drogs igång för att under flera år 
drivas på högvarv. Under 1985 kunde de första stor
skaliga fältförsöken med uppåtriktad laddning komma 
igång med hjälp av en egenhändigt uppbyggd laddtruck 
(benämnd "Häxan"). Det var svårt, men vi lärde oss -
inte minst genom "try and error". 1988 kunde vi bygga 
vår första "riktiga" laddtruck för pumpemulsion (om vi 
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bortser från de två SMS-truckarna som satts i drift i 
Svappavaara 1981 för att sedan också göra tjänst i 
Aitik under många år ) . Se fig 7. 

Figur 7 Uppåtriktad laddning av pumpemulsionssprängämne 

Pumpemulsionssprängämne i pall- och tunnelladdning 

Vår första laddtruck var speciellt konstruerad för att 
klara uppåtriktad laddning. Den följdes snabbt av en 
annan variant på pumpemulsionsladdtruck, nämligen en 
som enbart användes för nedåtriktad laddning. Det som 
påskyndade byggandet av den trucken var att LKAB hade 
bestämt sig för att parallellt med skivrasbrytningen 
även köra skivpallbrytning i Kiirunavaara. Nu var det 
fråga om hål med 165 mm diameter och upp till 110 m 
håldjup. Den laddtruck som designades för att klara 
detta jobb har utgjort basen för de palladdningstruckar 
för ovanjordsdrift som sedan har byggts. Se fig 8. 

Nästa variant blev tunnelladdtruckarna för pumpemul
sion. Den första togs i drift i tillredningen hos LKAB 
i Kiruna 1991 och följdes snabbt av två till i Kiruna 
och två i Malmberget . Se fig 9. 
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Figur 8 Palladdning med pumperrn.ilsionssprängämne 

Figur 9 Tunnelladdning med pumperrn.ilsionssprängämne 

Stort antal laddenheter i arbete i dag 

De här truckarna som vi benämner RU, RP och RT är alla 
relativt stora vad gäller lastförmåga och ladd
kapacitet. Det visade sig rätt snart att här fanns ett 
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behov av mindre pumpladdenheter som ex.v. skulle kunna 
sättas på av kunden tillhandahållna bärare. Detta ledde 
till att vi tog fram de s.k. minibulkenheterna som vi 
benämner RM. Den första kom 1991. 

Idag är det totalt 18 Kimit-byggda laddtruckar/ladd
enheter i arbete på ett antal platser i Sverige. 
Laddtruckarna är fördelade på 5 st RU-enheter för 
uppåtriktad laddning, 4 st RP-enheter för palladdning, 
5 st RT-enheter för tunnelladdning och 4 st RM-enheter 
som används såväl vid palladdning som tunnelladdning. 

Ofta kan laddtruckarna själva distribuera sitt sprän
gämne från fabriken till laddplatsen. Dock, för de 
största förbrukarna är detta inte det mest rationella. 
Här används i stället speciella distributionstruckar, 
s.k. RB-enheter, som kör sprängämnet från fabriken till 
särskilda dagtankar (silos) på laddplatsen eller i dess 
närhet. Idag arbetar vi med 3 sådana RB-enheter och 7 
dagtankstationer. 

Varför tar pumpemulsionen över? 

1985 svarade anfo fortfarande för 90 % av sprängämnes
förbrukningen vid LKAB. Idag används ingen anfo alls 
vid gruvorna i Kiruna och Malmberget. Motsvarande 
tendens om än inte lika accentuerad, noteras på många 
andra ställen vilket framgår av den statistik som 
redovisats i det föregående. 

Varför? Vad är det som gjort och fortsatt gör att anfo 
i så hög grad fått stryka på foten till förmån för 
pumpemulsionerna? 

Skälen till detta är många och varierar från kund till 
kund och från arbetsobjekt till arbetsobjekt. Det enda 
samstämmiga svaret torde vara att där man valt pump
emulsion som bassprängämne där har man gjort det därför 
att det gett den bästa totalekonomin. Egenskaper som i 
större eller mindre grad talar till pumpemulsionens 
fördel när den jämförs med anfo är: 

att den är vattenresistent, 

att den ger hög sprängeffekt bl.a. tack vare bättre 
verkningsgrad, högre volymstyrka, högre detona
tionshastighet och flytande konsistens som ger 
maximal utfyllnad av borrhålet, 

att funktionssäkerheten är hög tack vare bättre 
stabilitet i värme och kyla och vid lagring i 
borrhålet, 
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att den är pumpbar, vilket medger rationell laddning 
med mycket hög kapacitet, 

att den är mycket miljövänlig och ger små mängder av 
kolmonoxid och nitrösa gaser tack vare hög verk
ningsgrad, 

att den, tack vare att den inte dammar, ger bättre 
arbetsmiljö - speciellt då vid uppåtriktad ladd
ning och twmelladdning, 

att den kan skräddarsys för skilda behov, ex.v. ges 
hög eller låg densitet, större eller mindre 
känslighet, fast eller lös konsistens, energi
höjande tillsatser av aluminium och/eller ammo
niumnitratprills, 

att den vid laddning medger ett bättre reglerbart och 
kontrollerbart flöde, 

att den medger långtgående mekanisering av ladd
arbetet, 

att den är skonsam mot den yttre miljön, dels genom 
att den ger ytterst lite spill vid laddningen, 
dels därför att nitrater och andra ingående 
ingredienser är vattenresistent bundna i emul
sionsformen. 

Framtiden 

Den tekniska utvecklingen av emulsionssprängämnen och 
framför allt av tekniker för deras laddning har gjort 
det möjligt att rationellt och ekonomiskt använda dessa 
sprängämnen inte bara vid grova nedåtriktade borrhål 
utan även i så olika användningsområden som extremt 
långa uppåtriktade borrhål, twmelsalvor med relativt 
smala borrhål och alla typer av pallsprängning från 
smala till mycket grova borrhål. 

Vi inom Kimit är övertygade om att emulsionsspräng
ämnena har kommit för att stanna under lång tid och att 
en allt större andel av den svenska marknaden kommer 
att gå in för dessa tidsenliga sprängämnen . Vårt svar 
på rubrikens fråga blir därför: 

"inte död på, men anfo får en alltmera handikappad 
till vara i framtiden! " 
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