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FRÅN LUNTA TILL HÖGPRECISIONSSPRÄNGKAPSLAR 

Roger Holmberg, Teknisk Direktör, Nitro Nobel AB, Gyttorp. 

Historik. 

Svartkrutet uppfanns i Kina och år 1313 använde munken Berthold 
Schwarz svartkrutet som pionjär i Europa. Svartkrut har använts 
i militära applikationer ända sedan 1300-talet men det tog lång 
tid innan människan utnyttjade dess sprängkraft t i 11 att sön
derde la berg. Detta kan ha berott på den stora olycksrisken som 
fanns vid sprängning i berg. När svartkrutet användes som driv
medel till ammunition i kanoner och handeldvapen så kunde soldaten 
utan risk föra den brinnande luntan till fänghålet i vapnet och 
initiera svartkrutsladdningen. En för stor laddning eller mate
rialfel kunde få -vapnet att explodera och sprida splitter runt 
omkring men nästan alltid så skickade laddningen iväg kulan i den 
riktning som vapnet pekade mot utan risk för soldaten. 

Det måste ha varit betydligt värre att initiera ett sprängborrhål 
fyllt med svartkrut. Om den som tände ej hann i skydd så var han 
både utsatt för tryckvåg och stenkast. 

Exakt när svartkrut började användas i bergshanteringen är inte 
känt men i Sverige finns introduktionen klart dokumenterad. 
Ti llmakning var en allmänt använd metod för att bryta berg i 
Sverige men fordrade rikligt med ved. När silverfyndigheten i 
Nasafjäll i Lappland började brytas 1635 så var det problem med 
att finna tillräckligt med ved uppe på kalfjället. En alternativ 
bergbrytningsmetod var därför absolut nödvändig och tyska berg 
sprängare från Hartz kallades in för att överföra sina kunskaper. 

Det tog dock mycket lång tid innan svartkrutet fick någon större 
betydelse. På Utö användes det regelbundet på grund av brist på 
ved men annars var det först i början av 1700-talet som det an 
vändes mer frekvent i vissa gruvor medan tillmakningen fortfarande 
användes in på 1900-talet. 

I Falu gruva var förbrukningen år 1730 enbart 42,5 kg, 1740 var 
den 4500 kg och 1780 15470 kg . 
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Att det tog så lång tid att gå över till svartkrut i bergbrytning
en kan ha berott på att krutet var känsligt för vatten samt att 
man hade svårt att få tillräcklig kapacitet på den nödvändiga 
borrningen. Det gick åt många borrar för att rymma upp ett hål som 
var dryga halvmetern. En "två mans borr" där en hanterade släggan 
och den andre vände borren kunde behöva en timme för att borra en 
meter. 

Den initieringsmetod som användes var följande; När hålet som 
maximalt var 1 m djupt var borrat så fylldes det med ca 20 cm 
krut. En så kallad fängnål eller rymnål av koppar fördes ner till 
krutet längs hålets ena sida. Därefter användes en förladdning 
bestående av lera och krossat tegel. Fängnålen drogs försiktigt 
upp och hålet kunde fyllas med fängkrut eller också förde man ner 
ett strå fyllt med krut. Slutligen tog sprängaren sin hemmagjorda 
svaveltråd och stack ner i fängkrutet eller strået. Med en lunta 
antändes sedan svaveltråden och sprängaren tog skydd. 

Det var klart riskabelt att tända upp ett hål då det inte alltid 
var givet vilken fördröjningstid som skulle uppnås. I Dannemora 
gruva prövades en säkrare metod på 1700-talet. En pappersstrut 
(s.k. brännare) fylld med en långsambrinnande sats fick löpa ner
för en uppspänd lina som slutade på fängkrutet vid borrhålet. På 
så sätt kunde initieringen göras från avstånd för vissa hål som 
fanns på en lägre nivå. 

William Bickford inkapslade på 1830-talet en smal sträng av svart
krut i ett skal av tjärad hampa . På så sätt fick man tillgång till 
en fuktskyddad stubin med relativt exakt brinntid vilket medförde 
att berg-sprängaren kunde tända upp skottet i rätt ögonblick. 
Brinntiden låg typiskt på 100- 120 sek/m, men genom att variera 
bl. a. kornstorleken på svartkrutet kunde även andra brinntider 
användas. 

Krutstubinen började även användas i Sverige och i Carl-Herman 
Tillhagens bok Järnet och människorna finns beskrivet upptänd
ningssättet i slutet av 1800-talet. 
"Tändningen var en svår konst. Ett 20-30 tal skott kunde tändas 
på följande sätt. En därtill van karl, uppskäraren, skar i en lång 
stubin jack in till krutsträngen med ett par centimeters 
mellanrum. Tände man nu en sådan stubin, "fluttade" lågan ut för 
varje jack, och för varje sådan "flutt" kunde ett skott tändas. 
Skjutaren sprang med en sådan stubin från borrhål till borrhål och 
tände, och det gällde att inte hoppa över ett enda, då ju en icke 
exploderande laddning kunde vålla svåra olyckor. 

Det fanns skjutare som tände 60-70 skott åt gången, och då gällde 
det att var lätt på foten och säker på handen, så att man hann med 
alla och dessutom fick tid att sätta sig själv i säkerhet. Hade 
man så många skott, brukade man på senare tid använda sig av en 
karbidlampa att tända med . Bråttom var det under alla förhållan
den. Att riktigt ha bråttom brukade bland gruvarbetarna kallas 
"att stå i som en tändande djävel". Skottkrevaderna måste räknas 
så att man kunde vara säker om att alla laddningarna detonerat. 
Att oskadliggöra en dala var mycket riskabelt och vållade många 
olyckor." 
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Italienaren Sobrero uppfann nitroglycerinet på 1840 -talet av en 
slump när han försökte framställa medicin men det kom att dröja 
ytterligare 20 år innan det kom t i 11 användning i bergshante
ringen. 

Det homogena nitroglycerinet har en mycket mindre exponerad 
brinnyta än svartkrutskornen och behöver en högre antändnings 
temperatur . Det var inte möjligt att initiera nitroglycerinet 
säkert med en brinnande krutstubin även om nitr.oglycerinet var 
inneslutet i borrhålet. Alfred Nobel försökte förtvivlat att 
initiera nitroglycerinet blandat med olika krutmängder med krut
stubin, men med utan framgång. Ibland när blandningen var färsk 
tände den men efter en kort stund vätte det flytande nitroglyce
rinet krutet så att känsligheten blev otillräcklig för initiering 
med stubin. 1863 fann han dock genom att innesluta krut i en trä
hylsa som han nedfört en stubin i, att nitroglycerinet kunde ini
tieras. Inneslutningen medförde att brinn-hastigheten ökade avse
värt och därigenom uppnådde han det tryck-temperaturförhållande 
som behövdes. I nnes lutningen och den snabbare förbränningen resu 1-
terade i att träkapseln exploderade och sände ut en stötvåg som 
initierade nitroglycerinet på ett betryggande sätt. 

Nobel förbättrade ständigt sin uppfinning och 1865 beskrev han för 
första gången användningen av primärsprängämnet kvicksilverful
minat (knallkvicksilver) som han fyllde en kopparhylsa med och i 
änden krympte han på en krutstubin. Kvicksilverfulminatet hade den 
egenskapen att det mycket snabbt även i minimal inneslutning kunde 
bringas till detonation. 

Nobel's initialtändare och hans uppfinning dynamit är de mest be
tydelsefulla uppfinningarna inom sprängämnestekniken. 

Nitroglycerinet var i och för sig en välkommen produkt för gruvor 
na men säkerhetsmässigt var det en produkt som väsentligen skiljde 
sig mot krutet. Om man inte hade lyckats rena nitroglycerinet vid 
tillverkningen så var olycksrisken extremt stor så snart spräng
ämnet utsattes för minsta stöt. Nitroglycerinet eller sprängoljan 
levererades från Vinterviken i dunkar som skulle transporteras på 
dåliga vägar fram till gruvan. Därefter skulle den bäras nerför 
alla stegvägar fram till brytningsfronten. Från dunken tappades 
den ner i respektive borrhål med risk för spill och oavsiktlig 
initiering. Överallt i världen rapporterades det om tragiska 
olyckor och 1868 förbjöd Kungl. Maj:t användningen. Alfred Nobel 
hade då precis uppfunnit dynamiten men dess sprängkraft var lägre 
än sprängoljans vilket inte accepterades av gruvägarna. 

Trots den farliga hanteringen med nitroglycerin klagade de mot 
förbudet hos Konungen och Kungl. Maj:t upphävde förbudet. På så 
sätt kom nitroglycerinet att användas i svensk bergshantering ända 
fram t i 11 1897. 

Dynamiten som användes sedan 1867 är fortfarande i bruk och är ett 
"säkert" sprängämne med mycket goda egenskaper. Tillverkningen och 
användningen av dynamit är dock på väg neråt i hela världen då den 
ersätts mer och mer av emulsionssprängämnen. 
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Principen att använda ett pr1marsprängämne som Nobel tog patent 
på används än idag i moderna tändmedel. 

Ut veck 1 ingen har emellertid inte stått stilla. I nit ieringssys
temen har genomgått mycket stora förändringar för att förbättra 
tidsprecision samt säkerheten vid tillverkning, transport och 
handhavande. 

Elektriska sprängkapslar. 

Omkring år 1900 utvecklades tändpärlor som kunde avfyras på elek
trisk väg. I början användes en kombination av stubin och spräng
kapsel. Genom att krympa fast en lämplig längd av krutstubin på 
sprängkapseln erhölls en viss fördröjning från det att tändpärlan 
tänt upp stubinen till dess att sprängkapseln detonerade. Preci
sionen var av förståeliga skäl ej den bästa. 

Omkring 1920 utvecklades den elektriska momentsprängkapseln. Den 
startades med hjälp av en elektrisk impuls som via en tändbrygga 
initierade en pyroteknisk sats. Denna initierade i sin tur ett 
primärsprängämne som kunde vara blystyfnat eller blyazid och vil
ket i sin tur initierade ett sekundärsprängämne av typ PETN, 
Tetryl eller RDX. 

Primärsprängämnen är oftast molekylärt uppbyggda vilket resulterar 
i en extremt snabb sönderfa 11 shast ighet. Aven under atmosfärstryck 
sker förbränningen mycket snabbt och det behövs inte mycket mer 
än några milligram för att den snabba förbränningen skall övergå 
till detonation. Dessa sprängämnen är också mycket känsliga för 
stimuli av typ värme, friktion och stöt. 

Ett sekundärsprängämne är mindre initieringskänsligt än ett pri
märsprängämne och kan ofta i liten mängd och under atmosfärstryck 
brinna utan att gå till detonation. 

Det var dessa egenskaper som gjorde att man konstruerade e lektri s
ka sprängkapslar med kombinationen -liten mängd primärsprängämne 
och något större laddning av ett sekundärsprängämne. 

De stubintändare (med krutstubin som fördröjare) som togs i bruk 
vid sekelskiftet var enkla intervalltändare med ett stort antal 
fem-sekunds-intervaller. Dessa tändare användes faktiskt både i 
Tyskland och Sverige ända fram till efter 2'a världskriget. 

Den elektriska momensprängkapseln var ett stort steg framåt för 
säkrare initiering än vad som kunnat uppnås med krutstubin. 
Problemet var emellertid att sprängningarna fick begränsas till 
enkelradssalvor. Uppenberligen skulle mycket kunna vinnas om en 
viss intervalltid kunde uppnås mellan initieringen av de olika 
sprängkapslarna. 

Under 40-talet skedde även en markant utveckling av borrningsar
betet tack vare att teknologin med hårdmetallskär utvecklades. 
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Den snabbare borrningen möjliggjorde att man kunde gå ifrån den 
allmänt prktiserade grytsprängingen där man borrade sparsamt och 
glest och var tvungen att via småsprängningar succesivt bränna ut 
hålbotten till sådan volym att salvans sprängämnesmängd fick 
plats. I stället infördes enkelradssprängningar men tanken på att 
intervallfördela flera rader lockade i jakt på ytterligare ratio
nalisering. 

Experiment gjordes med ett flertal olika mekaniska kortintervall
kopplare vid dåvarande Nitro Nobel dvs Nitroglycerin AB. En av 
kortintervallkopplarna som användes var baserad på ett antal 
vippströmbrytare monterade på en bräda, varje strömbrytare var 
kopplad till ett antal momentsprängkapslar i serie. När det var 
dags för sprängning av de olika raderna så slog bergsprängaren 
till strömbrytarna med en svepande handrörelse och varje rad kunde 
detoneras var för sig . Vilken intervalltid man uppnådde berodde 
alltså helt simpelt på hur snabb den svepande rörelsen var. 

En något säkrare mekanisk kort i nterva llutrustn i ng typ S/E 600 
såldes och var faktiskt i bruk in på 60-talet. Intervalltiderna 
kunde varieras mellan 4-10 ms och 20 serier med 30 tändare i varje 
kunde anslutas. 

Man fann emellertid snabbt att det inte var helt riskfritt att 
använda momentsprängkapslar och kort intervallkopplare. Dalar blev 
följden när kretsen till en senare rad skadades på grund av sten
kast eller bakåtbrytning från en rad som initierats tidigare . 

Bröts kretsen till en mellanliggande rad så fick man okontrol
lerade kast och det var mycket riskabelt att ladda om och spränga 
de skut som bildats mellan de detonerade raderna och som innehöll 
såväl sprängämne som odetonerade sprängkapslar. 

Det framstod som helt klart att det var nödvändigt att försöka 
bygga in fördröjningstiderna i själva sprängkapseln. 

Pyrotekniska satser utvecklades som kunde förläggas mellan tänd 
pärlan och primärsprängämnet. Genom att variera kompositionen på 
den pyrotekniska satsen och längden på satspelaren lyckades man 
uppnå olika brinntider och därmed olika fördröjningstider. Dagens 
elsprängkapslar har intervalltider från 25 ms upp till 0,5 s och 
det är möjligt att uppnå totala fördröjningstider på 6 sekunder. 

Introduktionen av ms-fördröjning i elektriska sprängkapslar var 
en stor framgång och möjliggjorde betydligt rationellare och 
säkrare sprängingar. Sprängtekniken utvecklades starkt i Sverige 
på SO-talet och på ett helt nytt sätt kunde man kontrollera sten
kast, fragmentering och vibrationer. 

De elektriska sprängkaps larna hade dock en stor nackde 1. Det fanns 
alltid en risk för oavsiktlig initiering på grund av elektriska 
strömmar som kunde läcka in i systemet. Läckströmmar som gene
rerats av närliggande elektrisk utrustning eller kraftledningar 
kunde orsaka olyckor. 
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Hänsyn måste tas till effekterna av omkringliggande radar-, radio
eller TV -stationer när elektriska tändare används. Oavsiktlig ini
tiering kan även fås via induktionsströmmar som genereras i kret
sen på grund av elektriska fältet från närliggande kraftledningar. 
Under utbyggnad av det svenska kraftverksnätet förekom det en del 
otrevliga olyckor på grund av åska och det blev ett påbud att 
laddningsarbetet måste avbrytas och arbetsplatsen måste utrymmas 
vis åskrisk. När pneumatisk laddning infördes fanns även risk för 
elektrostatisk uppladdning som oavsiktligt kunde initiera spräng
kapseln. 

Ett flertal förbättringar har gjorts på sprängkapseln för att 
minska risken för oavsiktlig initiering. Bl.a. så infördes på 60-
talet en isolerhylsa __ som skyddade mot gnisturladdning mellan hyl
san och elledaren. Aven bättre isolerade ledningtrådar har in
förts. 

De olycksrisker som fanns tvingade fram önskemål om okänsligare 
elektriska tändsystem. En ökad säkerhet kan erhållas genom att öka 
den för tändpärlan erforderliga energin. 

På 60-talet utvecklades därför det modernare, säkrare VA tändsy
stemet som fortfarande används i stor utsträckning i Norden. VA 
tändsystemet är betydligt säkrare än de tidigare använda Grupp 1 
och Grupp lA-sprängkapslarna. Den tänd impuls som krävs för att 
initiera en VA-sprängkapsel är ca 10-30 ggr högre än för de käns
ligare Grupp 1 och Grupp IA-tändarna. 

Nonel. 

På 60-talet när VA -tändsystemet utvecklades var dåvarande VD vid 
Nitro Nobel, Ulf Langefors klarsynt nog att konstatera att trots 
att man ·1öst flera säkerhetsproblem med den elektriska tändaren 
så måste det finnas en stor potential för ett icke-elektriskt 
tändsystem. 

1967 tog Per-Anders Persson svenskt patent på det icke-elektriska 
Nonel-systemet. Fördelarna med systemet var uppenbara. Riskerna 
för oavsiktlig elektrisk initiering eliminerades. Detta var vik
tigt eftersom mer och mer elektrisk utrustning somt .ex. pumpar, 
el-hydraulisk borrutrustning, lastare m.m. började introduceras 
i allt större utsträckning i våra underjordsgruvor. Nonel ger ej 
hel ler upphov till luftstötvågor somt . ex. detonerande stubin gör 
genom att skapa en kanal i förladdningen eller via den detonerande 
stubin som ligger på ytan och förbinder varje hål. Nonel sidoini
tierar ej heller den sprängämneskolumn som omger den till skillnad 
mot detonerande stubin. 

Nonel tillåter även användning av inbyggd fördröjningstid precis 
som för de elektriska sprängkapslarna. Nonel-Unidet systemet som 
utvecklats möjliggör även att ett obegränsat antal intervaller kan 
användas vid större sprängningar . Själva sprängkapseln har här en 
konstant fördröjning på 400, 425, 450, 475 eller 500 ms. 
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Via speciella ytfördröjare på 0, 17, 25, 42, 67, 109 eller 176 ms 
kan man uppnå valfria intervalltider mellan de olika hålen i sal 
van och på så sätt expanderar upptändningsmöjligheterna för varje hål utan att få problem med ryckare. 

Nonel-systemets alla fördelar har medfört att Nonel har utkonkur 
rerat elektriska tändsystem och detonerande stubin i länder som 
USA, Canada och Australien. I Sverige används Nonel nästan till 
100 % i all underjordsbrytning. 

NPED. 

NPED står för Non ~rimary [xplosives Qetonator och betyder att inget känsligt primärsprängämne ingår i sprängkapseln. 

På den militära sidan har det funnits olika momentana spräng
kapslar som enbart innehåller sekundärsprängämnen. Den vanligaste 
är EBW (Exploding Bridge Wire Detonator). Genom en hög strömstöt 
från en snabb kondensatorurladdning (- 1000 A/µs) upphettas en 
tändbrygga till så hög temperatur att metalltråden förångas och 
plasmat ger upphov till en stötvåg av sådan magnitud att ett se
kundärsprängämne direkt kan initieras. Det har dock inte varit 
möjligt att använda inbyggda fördröjningst ider vilket är ett måste 
i civil bergsprängning. 

Nitro Nobel AB har lyckats eliminera primärsprängämnet blyazid 
genom att ut veck la ett kinesiskt koncept där enbart sekundär
sprängämnet PETN används. Stora investeringar har tagits i en ny 
fabrik för att producera denna sprängkapsel och tillverkningen av 
den känsliga blyaziden kan därmed läggas ner. 

Med den nya konstruktionen har ytterligare en framgång nåtts i att 
utveckla säkrare tändmedel för bergsprängningsindustrin. 

Upptändningsmekanismen bygger på DDT-principen (Qeflagration to 
Qetonation Iransition) där signaler från fördröjningselementet startar en snabb förbränning som på ett kontrollerat sätt via 
upptändningselementets unika konstruktion övergår till en deto
nation. 

Den nya NPED-sprängkpaseln innebär ökad säkerhet vid all använd
ning såväl på sprängplatsen som vid transport och tillverkning. 
Dessutom har halten .b.J.y reducerats avsevärt eftersom blyazid ej 
ingår - till fromma för vår miljö. 

Elektroniksprängkapseln. 

Beträffande tidsprecision så finns det alltid en oundviklig tidsspridning från en sprängkapsels nominella fördröjningstid. Detta 
beror på den pyrotekniska satsen. Variationer i ingående råvaror, 
kornstorlekar, fuktinnehåll, åldrande eller felaktig lagring på
verkar fördröjningstiden. Vill det sig riktigt illa finns möjlig
heter att två intervall kan överlappa varandra vilket naturligtvis 
ej är önskvärt ur säkerhetssynpunkt. 
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En acceptabel maximal standardavvikelse enligt svensk standard är 
t.ex . 8,3 ms för en sprängkapsel med fördröjningstiden 25 ms och 
167 ms för en sprängkapsel med fördröjningstiden 6 sekunder. Vid 
så snabba förlopp som förekommer i bergsprängning har det alltid 
uttryckts önskemål om att sprängkapseln skall ha en bättre tids
precision. 

Med hjälp av den moderna elektronikutvecklingen är det möjligt att 
helt eliminera den pyrotekniska fördröjningssatsen och ersätta den 
med en integrerad krets på ett chip. Många tändmedelstillverkare 
har sett de uppenbara fördelarna med denna teknologi som erbjuder 
en tidsprecision som handlar om standardavvikelser på mikrose
kunder i stället för millisekunder. Ett flertal koncept är under 
utveckling eller marknadsförs idag. 

Experiment och fältförsök med Nitro Nobel's nya elektronikspräng
kapsel som testats på ett trettiotal olika sprängplatser med vitt 
skilda brytningsmetoder pekar också mot en hel del radikala för
bättringar. Fördelarna som hitintills visat sig är möjligheter att 
kontrollera brytningsförloppet på ett betydligt bättre sätt än 
tidigare. 

Speciellt kan nämnas möjligheter att exakt initiera sprängborr
hålen så att ett minimum av markvibrationer erhålls på det önskade 
avståndet från salvan. Härigenom kan det ekonomiskt vara lätt att 
motivera det högre priset på sprängkapseln då man slipper reducera 
pallhöjden, håldiametern och salvstorlek för att uppfylla krav på 
tillåten svängningshastighet . 

Den exaktare tiden möjliggör även reduktion av olycksrisker p.g.a. 
kast. En förbättring av såväl framkast, slutkontur och fragmente
ring kan uppnås och betydligt större flexibilitet på intervallför
delningen möjliggörs. 

Den elektroniska sprängkapseln kommer självfallet starkt att bidra 
till att våra sprängningsmetoder ytterligare rationaliseras på ett 
säkert och optimalt sätt. 




