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SPRICKUTBREDNING VID SKONSAM SPRÄNGNING 

Mats Olsson, SveBeFo 

Ingvar Bergqvist, Nitro Nobel AB 

INLEDNING 

Vid all bergsprängning påverkas berget. Vad som sedan är skada är ofta en 

definitionsfråga och varierar därför mycket bla beroende på typ av anläggning 

(gruva,bil-eller järnvägstunnel, vägskärning, dagbrott). 

Sprängskador kan bla orsakas av att hålen är mycket inspända i botten samt av 

underborrning och kraftig bottenladdning. Sprängskador kan också bero på en 

alltför hög laddningskoncentration i hålet som helhet 

Tillsammans med Vägverket, Nitro Nobel och SKANSKA har SveDeFo, inom sitt 

forskningsprogram, därför tidigare utfört enhålssprängningar i granit för att 

undersöka spricklängder för olika typer av sprängämnen. 

Mycket stora skillnader i spricklängder och antal har observerats för de testade 

sprängämnena. Genom att frikoppla, dvs här öka håldiametern med given konstant 

laddningsdiameter, reduceras spricklängden betydligt och dessutom minskar 

vibrationerna /1/. Sprängämnen med hög detonationshastighet gav mycket sprickor 

nära hålet och bulksprängämnen gav längre sprickor än motsvarande patronerad 

sprängämnesmängd. Delar av dessa resultat har tidigare visats på Nitro Nobels 

Kielkonferens -92, samt på Bergmekanikdagen -93. 

Inom SveBeFo:s nya forskningsprogram fortsätter nu studier av sprickor från 

sprängning. Målsättningen är att undersöka orsaken till sprängkador samt 

utveckla teknik att minimera dessa /2/. Projektet skall i slutändan leda fram till 

nya rekommendationer för skonsam sprängning. I projektets första fas har effekten 

av sprickbilden från samverkande borrhål undersökts. Ett antal resultat från dessa 

undersökningar redovisas i detta föredrag. 
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GENOMFÖRANDE 

Försöken genomfördes, liksom vid tidigare enhälssprängningar, i ett 
blockstensbrott i Vånga. Bergarten här är en mycket homogen medelkornig till 
grovkornig granit med få naturliga sprickor. Graniten har en tryckhällfasthet på ca 
200 MPa och en draghållfasthet på ca 12 MPa. 

Försöken med flerhålssprän~nin~ har utförts i två omgångar och totalt har ca 60 
häl sprängts. Sprickutbredning har dels studerats för olika sprängämnen vid 
momentan upptändning, men försök har också gjorts för att studera 
sprickutbredningen vid olika intervalltider. 

Fältförsöken utfördes i drygt 4 m höga pallar av varierande längd. Försökshålen 
som borrades var 4 m långa och hade 51 resp 64 mm diameter. Försättningen 
valdes till 0,5 m för ett säkert utslag. Borrningsnogrannheten, som kontrollerades 
efter försökshälen hade sprängt, var mycket god. 

Försökshälen för den momentana upptändningen indelades i sektioner om tre häl 
per sektion med samma sprängämne. Mellan sektionerna lämnades ett oladdat häl. 
Samtliga häl i pallen upptändes momentant. Borrhålen laddades normalt till 3,5 m 
längd och avladdades resterande 0,5 m. Samtliga häl hade en 50 g Nobel-Prime i 
botten. Hälen initierades med elektroniska sprängkapslar för att uppnå exakt 
momentan upptändning. De sprängämnen som användes var Emulet 20, Gurit 17, 
Gurit 22, Kimulux 42 samt Detonex 80, alltså sprängämnen vanliga för 
kontursprängning i Sverige. Tabell 1 visar några egenskaper hos de testade 
sprangamnena. Det är tex som synes stor skillnad i detonations
hastigheter (VOD). Håldimensionema valdes för att ge samma frikoppling 
(laddningsdiameter/håldiameter) hos de patronerade sprängämnena. Gurit-17 i ett 
51 mm häl har alltå samma frikoppling som Gurit-22 i ett 64 mm hål. Totalt har ca 
10 hål sprängts per sprängämnestyp. 

Tabell 1. Egenskaper hos de testade sprängämnena hålstorlek och laddn.mängd 

Spräng- Diameter Håldim. Densitet VOD Gasvol. Energi Laddm. 
ämne (mm) (mm) (k_g/1) (m/s) (1/k_g) (MJ/k_g) (k_g/m) 

Gurit 17 51 1,00 2000 930 3,50 0,21 
Gurit 22 64 1,00 2000 930 3,50 0,40 
Em-20 Bulk 51 0,22 1850 1125 2,35 0,45 
Kimulux 22 64 1,15 4800 903 3,20 0,37 
Det-80 10,6 51 1,05 6500 780 5,95 0,08 
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Efter sprängningen borrades och sköts en tätsöm ca 3 m bakom försökshålen. 
Hålen laddades med Detonex 20. Block togs sedan ut kring försökshålen, 
neddelades och transporterades till en fabrik för sågning. Normalt togs två block 
per försökshål ut. Totalt hanterades ca 45 block vilket motsvarar mer än 150 ton 
berg. 

Blocken sågades därefter med en roterande sågklinga vinkelrätt mot spränghålen. 
Genom att sedan spraya en penetrantvätska på sågytorna framträder sprickorna 
mycket tydligt. Resultaten karterades och ytorna fotograferades. 

Vid testen av olika intervalltider laddades hålen ( 9 st 0 51mm ) med 17 mm 
Gurit. Hålen initierades med elektroniska sprängkapslar med exakta tidsintervaller, 
valda mellan momentant och 22 ms, och placerades slumpvis i hålraden. 
Tidsskillnaden mellan närliggande hål varierade mellan 3 och 13 ms, alltså tider 
betydligt kortare än som kan uppnås vid konventionella sprängkapslar som normalt 
använts vid kontursprängning. I övrigt utfördes testen på samma sätt som för hålen 
med momentan upptändning. 

RESULTAT 

Samtliga borrpipor från de momentana sprängningarna var synliga efter 
sprängningarna och salvorna gick mycket bra. Redan genom att observera piporna 
och berget kring dessa framträdde markanta skillnader mellan främst patronerat 
och bulkladdat sprängämne. Piporna från Emulet 20 hade längsgående sprickor, 
och berget mellan piporna var uppsprucket i skivor. De patronerade sprängämnena 
hade genomgående fina borrpipor. Frän både Kimulux och Detonex blev berget 
svärtat. 

Pallen vars hål initierats med olika intervalltider var mer skadad. Vid 
höghastighetsfilmning syns tydligt hur laddningar flyger upp ur ett hål. Delar av 
dessa hål stod också kvar efter sprängningen. I denna pall var det också generellt 
svårare att plocka ut stora block än vid de momentana pallarna. 

Sprickkarteringen med penetranter fungerar mycket bra. Metoden medger att även 
mycket små sprickor, inklusive naturliga sprickor, framträder tydligt. Liksom fallet 
vid enhålssprängning är det också här stora skillnader på spricklängder och 
sprickmängder. 

Man kan göra en uppdelning i krossprickor, radiella sprickor samt den längsta 
sprickan. Krossprickor definieras här som sprickor närmast borrhålet med en 
längd < = 10 cm. Radiella sprickor definieras som sprickor vilka sträcker sig utifrån 
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borrhålet och som har en längd på > 10 cm. I en tunnelvägg/slänt torde den längsta 

sprickan och de övriga radiella sprickorna orsaka mest behov av förstärkning 

varför de bedöms som speciellt intressanta. 

Momentan initiering 

Den momentana initieringen har testats i två pallar. Resultaten visas i tabell 1. 

Repeterbarheten mellan de två försöken är som synes mycket god. 

Tabell 2. Maximal spricklängd för försöken 

Sprängämne Max.spricklängd Max.spricklängd 
(cm) (cm) 

Pall 1 Pall2 

Emulet 20 40 45 

Gurit17 2 2 

Gurit 22 15 15 

Kimulux42 20 30 

Detonex 80 17 15 

Emulet 20: Sprickorna från Emulet 20 var kraftiga. Sprickfrekvensen var hög 

närmast hålet och bildade ett nätmönster av krossprickor. De radiella sprickorna 

hade en längd på ca 25 cm. Den längsta sprickan var 45 cm lång. Figur 1 visar ett 

exempel från sprickutbredningen med Emulet 20. 

Gurit 17: Sprickbildningen från Gurit 17 var obefintlig. Det fanns inga 

krossprickor och endast två stycken radiella sprickor som var 2 cm. Dessa var de 

enda och längsta sprickorna, se figur 2. 

Gurit 22: Den längsta sprickan från mitthålet var 15 cm. De radiella sprickorna 

var ca 12 cm och krossprickorna < 5 cm. 

Kimulux 42: Kimulux gav mycket sprickor och främst krossprickor. De radiella 

sprickorna hade längder på ca 15-20 cm. Den längsta sprickan var ca 30 cm, se 

figur 3. 

Detonex 80: Många fina sprickor fanns närmast spränghålet. De radiella sprickorna 

var ca 10 cm och den den längsta sprickan var ca 17 cm. I några sektioner där 

Detonex-corden legat mot borrhålsväggen fanns betydligt längre sprickor (20-35 

cm). 
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Figur 1. Sprickutbredning från Emulet 20 

Figur 2. Sprickutbredning från Gurit 17 
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Figur 3. Sprickutbredning från Kimulux 42 

Resultaten av maximal spricklängd har sammanställts i ett stapeldiagram, se figur 
4. Här finns också resultat från 22 mm Gurit i 51 mm hål inlagt vilket tydligt visar 
effekten av frikoppling. Emulet 20 har den största spricklängden av de testade 
sprängämnena. Detta beror troligen på dels en högre laddningskoncentration än de 
andra sprängämnena men mest på att hålet är fulladdat, dvs kopplingsgraden är 1. 
Detta märks tydligast vid en jämförelse med 22 mm Gurit som i stort sett har 
samma laddningskoncentration som Emulet 20 men som i ett 51 mm hål har 
kopplingsgraden 0,43. Detonex 80 har samma spricklängd som 22 mm Gurit i ett 
64 mm hål. Det mest anmärkningsvärda är att 17 mm Gurit har så kort spricklängd. 

Intervalltidens betydelse 

Utvärderingen av detta försök var inte klar vid skrivningen att detta föredrag. 
Dock tycks sambanden från detta inledande försök inte vara lika klara som för med 
momentan upptändning. Spricklängdema varierade mellan 0 och 30 cm. Hålen har 
alltså vid detta försök fungerat som vid enhålssprängning. Intervalltidsskillnaden 
mellan närliggande hål måste vara < 5 ms för att uppnå motsvarande spricklängder 
som vid momentan initiering, hur nära 0 ms vet vi inte ännu. 
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Figur 4. Maximal spricklängd för de testade sprängämnena 
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■ 051mm 

~ 064mm 

Försöken har visat på stora skillnader i slutresultatet för de testade sprängämnena. 
Detta visade sig redan vid den direkta hålkarteringen efter sprängning. Här kunde 
man i samma berg studera resultatet från sprängning med olika sprängämnen i 
samma pall. Borrpiporna och omgivande berg från Emulet 20 uppvisade flest 
skador av de testade sprängämnena. 

Sprickkarteringen visade också på stora skillnader mellan de testade sprängäm
nena. Man kan indela sprängämnena i tre grupper med avseende på radiella 
sprickor och krossprickor. 

Grupp 1: Här hamnar Gurit-17 med mycket låg sprickfrekvens med en maximal 
spricklängd på 2 cm. 

Grupp 2: Gurit-22 och Detonex 80 har samma maximala spricklängd, ca 15 cm, 
och radiella spricklängder på 10-15 cm. Detonex har dock betydligt fler 
krossprickor. 

Grupp 3: Emulet 20 och Kimulux 42 uppvisar de längsta radiella sprickorna, 20-45 
cm. Dessa sprängämnen har också flest antal krossprickor av de testade 
sprängämnena. 
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Sprängämnen med hög detonationshastighet ger mycket sprickor nära hålet 
och bulksprängämnen ger längre och Oer sprickor än motsvarande 
patronerad laddningsmängd. 

Frikoppling reducerar kraftigt spricklängden. 

Samverkande sprängborrhål har generellt givit kortare sprickor för alla 
testade sprängämnen jämfört med resultat från tidigare enhålssprängningar. 
Hålen som initierats med olika intervalltider gav längre sprickor än vid 
momentan initiering. 

Elektroniska sprängkapslar ger möjlighet till absolut momentan initiering. De ger 
också möjlighet till mycket korta intervalltider vilket erfodras för kort spricklängd 
från sprängning. 

Försöken hos SveBeFo går nu vidare med mer undersökningar av intervalltidens 
betydelse. Försök kommer också att göras för att se hur sprickbildningen påverkas 
vid ökad försättning. Dessutom kommer egenskaperna hos sprängämnen, 
detonationshastighet, gasmängd, mm att undersökas /2/. Syftet är att fortsätta 
undersökningarna av orsakerna till sprängskador och utveckla teknik för att 
minimera dessa. Detta bör sedan i slutändan leda fram till nya rekommendationer 
för skonsam sprängning. Målet är också att utveckla en teoretisk modell för 
sprickbildning runt borhål så att inverkan av faktorer som fri.koppling, 
detonationshastighet, spänningseffekter mm kan förutsägas. 
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