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SKONSAM SPRÄNGNING- OÖNSKAD SPRICKBILDNING 

Mats Olsson, SveBeFo 
Ingvar Bergqvist, Nitro Nobel AB/Dyno Explosives Group 

INLEDNING 

På BK-94 presenterade författarna ett föredrag om sprickutbredning vid skonsam 
sprängning /1/. Resultaten från projektet som då beskrevs visade på stora skillnader 
i spricklängder mellan olika sprängämnen. Resultaten visade också att laddningar 
med mindre diameter än hålet gav kortare sprickor än fulladdade hål. 

Projektet, som bedrivs inom SveBeFo:s ramprogram, har sedan dess fortsatt med 
ett stort antal fältprov. Huvudintressenter är Vägverket, Banverket, Nitro Nobel, 
Kimit och SKANSKA. Målsättningen med projektet är att studera sprickbildning i 
det kvarvarande berget vid skonsam sprängning för olika sprängämnen med olika 
kombinationer av håldiametrar, hålsättning, intervalltider m.m. Vår förhoppning är 
att vi därmed kommer att få nya möjligheter att spränga skonsamt, både i tunnel 
och i pall, vilket framför allt leder till minskade förstärkningskostnader. Detta 
föredrag belyser några av de viktigaste resultaten från detta projekt. För den mer 
intresserade läsaren rekommenderas SveBeFo-rapport nr 18 /2/. 

GENOMFÖRANDE 

Försöken är främst utförda i Nilsson & Söners blockstensbrott i Vånga. Berget här 
består av en medelkornig granit med få naturliga sprickor. Graniten har en 
tryckhållfasthet på ca 200 MPa och en draghållfasthet på ca 12 MPa. 

Över 150 hål har hittills sprängts. Hålen, ca 20 st per omgång och vanligtvis med 
51 mm och/eller 64 mm diameter, har sprängts i 5 m höga pallar. Hålen har laddats 
till ca 4,5 m höjd, normalt utan förladdning, med några av de på svenska 
marknaden vanligaste sprängämnena för skonsam sprängning med egenskaper 
enligt tabell 1. I botten av varje hål användes en primer, Nobel Prime 50 g, för att 
få en säker detonation. För att få exakta intervalltider initierades hålen med Nitro 
Nobels elektroniksprängkapslar. 'Hålen laddades lika i grupper om 3-4 hål per 
grupp varefter hela raden sprängdes. Efter sprängningen borrades och sprängdes en 
tätsöm ca 2 m bakom försökshålen. Denna sprängning åstadkommer stora block 
som sedan delas och därefter sågas vinkelrätt mot försökshålen. De sågade ytorna 
beläggs med penetrantvätska varvid de sprickor som finns i berget framträder. 
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Metoden medger att sprickor som normalt är osynliga nu framträder mycket 

tydligt. Sprickfrekvens och spricklängder kan nu avläsas. 

Tabell 1. Sprängämnenas egenskaper 

Spräng- Laddnings- Håldiameter Densitet VOD Gasvolym Energi Laddnings-

ämne diameter (mm) (kg/1) (m/s) (I/kg) (MJ/kg) koncentration 

(mm) (kg/m) 

Gurit 17 38,51 1.00 2000 930 3.40 0.21 

Gurit 22 24,51,64 1.00 2000 930 3.40 0.40 

Emulet 20 Bulk 51 0.25 1800 1117 2.60 0.51 

Kimulux 42 22 64 1.15 4800 903 3.20 0.37 

Detonex 80 11 51 1.05 6500 780 5.95 0.08 

Hittills har mer än 150 hål sprängts i Vånga, varvid vi främst undersökt inverkan av 

sprängämnet, hålsättningen, frikopplingen, intervalltiderna och förladdningen. 

Tabell 2 visar utförligare vilka parametrar som undersökts. Här framgår också 

antal hål som sprängts med olika kombinationer av hålsättning och intervalltider 

mellan hålen (~t). Momentan initiering, ~t = 0, har oftast använts men prov med 

olika intervalltider ~t * 0 har också utförts. Från varje hål har vi dessutom tagit ca 

3 snitt, vilket ökar underlaget för våra slutsatser. 

Tabell 2. Undersökta parametrar och hålantal 

Initiering ~t*0 ~t=0 ~t=0 ~t=0 ~t=0 Lhål 

VxE 0,5x0,5 0,5x0,5 0,8x0,5 0,8x0,8 1,0x0,8 

17 mm Gurit 
38mm 3 3 
51 mm 23 19 4 4 7 57 

51 mm / förladdn. 3 3 

22 mm Gurit 
24mm 3 3 
51 mm 1 1 

64mm 8 4 3 7 22 

64 mm I förladdn. 3 3 

22 mm Kimulux 
64mm 9 7 16 

64 mm I förladdn. 3 3 

Emulet 20 
51 mm 8 1 5 13 

Detonex 80 
51 mm 10 7 17 

1:hål 23 55 8 7 48 141 
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RESULTAT 

Samtliga försökssprängningar gick bra med fullt utslag och i allmänhet med mycket 
fina borrhålspipor. Undantaget var sprängning med fulladdade hål då piporna blev 
skadade av sprängningen. Fina kvarstående borrhålspipor är emellertid ingen 
garanti för att berget bakom är oskadat! 

Sprängämnets inverkan på sprickbildning (momentan initiering) 

Det är stor skillnad på sprickmönstret mellan de sprängämnen som vi testat. Varje 
sprängämne visar sig ha sin egen specifika signatur. Figur 1 visar sprickmönstret 
från 17 mm Gurit i 0 51 mm hål. Sprickorna är få och mycket korta, mindre än 5 
cm. Med ökad laddningsmängd, 22 mm Gurit i 0 64 mm hål, men med samma 
frikoppling som ovan, ökar spricklängden. 

Sprickmönstret ser helt annorlunda ut för t.ex. en emulsion vilket framgår av figur 
2. Sprängämnet är här 22 mm Kimulux i 0 64 mm hål vilket ger en spricklängd på 
ca 25 cm. 

Figur 1. Sprickutbredning från 17 mm Gurit i 51 mm hål 
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Figur 2. Sprickutbredning från 22 mm Kimulux i 64 mm hål 

Olika sprängämnen får alltså olika spricklängder, vilket framgår av 

sammanställningen i figur 3, E=V= 0,5 m. 
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Figur 3. Spricklängder för några testade sprängämnen vid momentan initiering 

E=V=0,5 m (spricklängd i cm) 

Sprängämnen som helt fyller hålet ger långa sprickor. Sprängämnen med hög 

detonationshastighet ger tex. många sprickor närmast hålet. 
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Hålsättningens inverkan på sprickbildning (momentan initiering) 

Vi hade förväntat oss att ökad försättning och hålavstånd alltid skulle ge längre 
sprickor. Tyvärr verkar det inte vara fullt så enkelt. För några sprängämnen ökar 
dock spricklängden med ökat hålavstånd och försättning. En intressant iakttagelse 
är att sprickor ibland, vid ökat hålavstånd, bildar bågar mellan hålen, se figur 4. 
Bergytan och borrhålspipoma är ofta fina vid dessa tillfällen, men har trots detta 
bågformade sprickor som med största säkert skulle leda fram till betydande 
skrotningsinsatser i en tunnel eller bergskärning. Detta visar att kvarvarande 
borrhålspipor inte nödvändigtvis betyder att berget är bra. 

-# 
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Figur 4. Sprickor bildar bågar mellan borrhålen vid ökat hålavstånd 

·. Frikopplingens betydelse för sprickbildning (momentan initiering) 

Tidigare försök som vi gjort med både en- och flerhålssprängningar visade att 
spricklängden ökade med frikopplingsgraden ( 0 laddningsdiamctal 0 håldiamcta ). För att 
ytterligare bekräfta detta laddades 22 mm Gurit i olika håldimensioner, se tabell 3. 

Tabell 3. Förhållandet mellan diameter på laddning och hål (frikoppling) 

Håldiameter (mm) 24 38 51 64 
Laddn.diameter (mm) 22 17 17 22 

Frikopplin_gs_grad 0,92 0,45 0,33 0,34 

Figur 5 visar sprickbildningen när 22 mm Gurit laddades i 24 mm hål. Som synes 
blev det ett stort antal mycket långa sprickor. Den längsta sprickan är ca 90 cm. 
Jämför detta med samma laddning men nu laddad i större hål, här 64 mm. 
Sprickorna blev nu betydligt kortare ca 30 cm, se figur 6. Gurit är känt som ett 
skonsamt sprängämne, men förhållandet mellan laddningsdiameter och hål
dimension är helt avgörande för hur skonsamt berget kan sprängas. 
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Intervalltidens betydelse för sprickbildning 

Betydelsen av intervalltider har undersökts vid ett flertal fältförsök då 17 mm Gurit 

laddats i 0 51 mm hål. Till att börja med simulerade vi en slumpmässig upp
tändning av Nonel-kapslar med samma nummer med hjälp av elektronikspräng

kapslar. Initieringstiden varierade mellan O och 22 ms med kortaste tidsintervallet 
mellan två närliggande hål på 3- 5 ms. Resultatet blev spricklängder på > 20 cm, 

vilket innebar att vi måste ner i kortare intervalltider. 

Vi provade med~ t = 1 ms och~ t = 3 ms, dels med sk skärsprängning /3/ tex 
1,2,3,4,5 ms men också med alternerande upptändning av typ 1,2,1,2,1 ms. 

Skärsprängning gav alltid längre sprickor än momentan upptändning men med 

alternerande upptändning var det möjligt att få lika korta sprickor som med 

momentan upptändning (omgivande hål detonerar samtidigt). 

Det säkraste sättet att få korta sprickor, och det som testats mest, är med 

momentan upptändning, ~ t = 0 ms. När andra tider än ~ t = 0 ms används ökar 
risken för utkastning av odetonerade laddningar. Detta kunde tydligt ses vid test 

med vanliga Nonel-kapslar med höga nummer, Nonel LP. Höga konturnummer är 
ju standard vid vanlig kontursprängning men dessa sprängkapslar har den största 

tändspridningen, vilket medför en risk för stort utkast av laddningar och en dålig 

slutkontur. 

Figur 5. Sprickutbredning från 22 mm Gurit i 24 mm hål 



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

Bergteknik (BK-Dagen) 1996

~ 

~ 

-~ ) ,~ 
\. 

' 
' . 

3 
Figur 6. Sprickutbredning från 22 mm Gurit i 64 mm hål 

SPRICKKARTERING I TUNNELVÄGGAR 

SveBeFo har också utvecklat teknik för att studera sprickbildning vid tunnel
drivning. Genom att såga ett antal parallella slitsar i tunnelvägg/sula, ta bort de 
mellanliggande skivorna, och belägga de kvarstående snittytorna med penetranter 
framträder tydligt sprickorna från sprängning vid tunneldrivning. SveBeFo har 
använt tekniken i Dannemora, Äspö (SKB) samt hos LKAB /4/. Tekniken fungerar 
bra och ger på ett relativt enkelt sätt nya möjligheter att undersöka sprickor i 
bergväggar. 
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