
© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

TRACER - EN NY METOD FÖR DETONATIONSINDIKERING 

Gunnar Persson, Stiftelsen Svensk Detonikforskning, SveDeFo, 
Stockholm 

UTVECKLINGSARBETET 

Bakgrund 

Funktionskontroll av sprängningsförlopp innebär att i fält kunna 
kontrollera en sprängsalvas funktion med avseende på: 

a) sprängämnets funktionsegenskaper 

b) initieringstiden för varje delladdning ingående 
i sprängsalvan 

c) andelen fungerande sprängämne för varje delladdning 
samt för hela salvan. 

Sammanfattat innebär rätt funktion av en sprängsalva att rätt 
mängd detonerar på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. 
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Inom bergsprängningstekniken finns stora problem med uppföljning 
av sprängningsförloppet. Det resultat som kan observeras efteråt 
ger naturligtvis viss information om händelseförloppet under 
sprängningsfasen, men det är inte tillräckligt. Anledningen till 
dessa svårigheter är dels den korta tidsperiod under vilken 
sprängningsförloppet pågår, dels den svåra mät - och 
observationstekniska miljö som råder runt en sprängplats. 

Vid de företag och organisationer som arbetar med bergbrytnings
teknik finns behov av bättre teknik för att följa upp detona
tionsförlopp av sprängsalvor. Inom produktionsfasen av bergbryt
ning kan sådan teknik användas för kvalitetskontroll och inom 
forskning och utveckling för att bättre detektera och följa upp 
dagens sprängtekniska problem. Förslag till lösningar kan då 
snabbare kontrolleras. 

Författaren till detta föredrag har under sitt arbete inom 
detonikforskningen gjort sådana observationer av tryckpåverkan 
vid detonation och spränggasalstring att det resulterade i ett 
förslag till en ny metod för detonationsindikering. Förslaget 
omfattade utveckling av en metod som med hjälp av spårgaser 
skulle kunna indikera andelen fungerande sprängämne för varje 
delladdning samt för hela salvan, dvs del c) enligt ovanstående 
lista. 
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Signalledning för detonationsindikering. 

Tändledning 

Fig. 1. Den "lätta" typen av detonationsindikering med spräng
kapseln längst in i borrhålet och sensorn placerad i 
sprängämnet halvvägs från borrhålsmynningen. Signalled
ningen för detonationsindikeringen hinner då överföra 
informationen innan förbindelsen bryts . 

Detonationsindikering 

Detonation av sprängämne i ett borrhål kan normalt indikeras med 
hjälp av sensorer, elektriska eller optiska, som placeras i 
laddningen. Se Fig. 1. Detta förfarande är tillämpbart om spräng 
ämnet initieras i en punkt längre in från borrhålsmynningen än 
var sensorn är placerad. 

Initieras laddningen från mynningen, förintas mätledningen för 
detonationsindikeringen långt innan detonationen hinner fram till 
sensorn. Detonationsindikering från tex borrhålsbotten har 
därför hittills ansetts omöjligt att utföra på dylika sk topp
tända borrhålsladdningar . Tracermetoden löser detta problem med 
signalöverföring genom detonerande sprängämne. 

Målsättning 

I den ansökan som gjordes till Styrgruppen för Gruvteknik 2000 om 
ekonomisk täckning för att utveckla en ny metod för detonations 
indikering var målsättningen följande: 

"Att utveckla en ny metod som medelst spårgas kan indikera 
detonation i borrhål från minst fem olika punkter i en sprängsal
va. Mätningarna skulle kunna utföras och utvärderas av gruvföre
tagens ordinarie personal . 11 

Senare under projektets gång, ungefär vid "halvtid", framlades 
önskemål om att ett tiotal indikeringspunkter var önskvärda. Vi 
höjde därför målsättningen. 
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Utförande 

Projektet som fick arbetsnamnet Tracer , drevs tillsammans med 
Nitro Nobel AB och LKAB. Utvecklingsarbetet med Tracer -metoden 
hade inte kunnat genomföras utan tillgång till en sprängprovkam
mare och Nitro Nobel AB lät oss beredvilligt använda deras 
anläggning i Västra Sund utanför Nora. 
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Arbetet utfördes i fyra etapper . Först gjordes en realiserbar
hetsstudie då metoden var helt obeprövad och de för mätningen 
nödvändiga parametrarnas pålitlighet måste undersökas . Nästa steg 
bestod huvudsakligen av försöksserier med olika spårämnen och 
kapseltyper skjutna i sprängprovkammare samt instrumentanpass
ning . 

I den tredje deletappen vidareutvecklades bl a spårgaskapslarna 
och fältförsök utfördes i LKAB : s gruvor. Under den avslutande 
''produktutveck]ingsdelen" förfinades analysteknik, utvecklades en 
automatisk provtagare och gjordes avslutande praktiska mätningar 
i gruvor. 

Kort metodbeskrivning 

Kapslar med spårgas i vätskeform placeras inne i sprängämnet på 
de ställen i borrhålet där man önskar få bekräftelse på detona
tion. Om detonationen når kapseln, öppnas denna och det vätske 
formade innehållet förgasas snabbt. Denna spårgas ingår sedan som 
en integrerad del i spränggasen och följer spränggasmolnet under 
utventileringen från sprängplatsen. 

På lämpligt ställe utefter ventilationsvägen placeras provtag 
ningsutrustningen som samlar in spränggasprovet . Det insamlade 
provet sänds till analyslaboratorium. Gasprovet analyseras sedan 
i en gaskromatograf varvid närvaron av eventuella spårgaser kan 
påvisas med mycket hög känslighet och selektivitet . De spårämnen 
som indikeras kommer alltså från kapslar som nåtts av detonatio
nen och därvid öppnats. 

Resultat 

Vi har utvecklat en ny metod för kontroll av sprängningsförlopp . 
Med denna kan man detektera detonation i sprängämnet vid under 
jordsarbete. Funktionskontroll av tex topptända borrhålsladd 
ningar har tidigare ej kunnat utföras, då problemet med signal 
överföring genom detonerande sprängämne hittills varit olöst . 

Med metoden kan ett tiotal mätpunkter i samma sprängsalva detek
teras . Gruvföretagens ordinarie personal kan själv utföra de 
nödvändiga provtagningsarrangemangen på sprängplatsen. Stor 
hänsyn har tagits till yttre och inre miljöaspekter vid mätmeto 
dens utveckling. 

Är ventilationsvägarna från sprängplatsen kända, fungerar Tracer
metoden oklanderligt. Den bör bli ett värdefullt hjälpmedel i 
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arbetet med att följa upp dagens sprängtekniska problem vid 
underjordsarbete i de fall där sprängningsresultatet inte kan 
kontrolleras okulärt. 

Metoden är patenterad som "Sätt och anordning för detektering av 
ett sprängämnes detonation". Patent nr 9000254-4, publiceringsnr 
465979. Innehavare: SveDeFo och Nitro Nobel AB . Uppfinnare: 
Gunnar Persson och Per Höglund. 

DETALJERAD TEKNISK BESKRIVNING AV TRACER-MET0DEN 

Tracer-kapseln 

På det ställe i sprängämnet där man vill indikera detonation 
placeras en Tracer-kapsel. Den består av ett stålrör med en 
fastsvetsad gavel och en fastlimmad gavel. Se Fig . 2. 

Fig. 2. Tracer - kapsel. 

Kapselns dimensioner anpassas till det borrhål den skall användas 
i. Toppen av kapseln är försedd med en plastkon för att underlät
ta införingen i borrhålet och den bakre änden har en spärrfjäder 
som håller den på plats i hålet . Inuti kapseln finns en polypro
pylenbehållare med ett vätskeformat spårämne som är ett klorväte 
eller vanligt kolväte av det slag som används inom processindust
rin. Följande ämnen används: 

Etylacetat 
1,1,1 -trikloretan 
Isooktan 
tert-butylacetat 
n-propylacetat 
Metylisobutylketon 
Isobutylacetat 
n-butylacetat 
p-xylen 
Isoamylacetat 
o-xylen 
n-amylacetat 
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Fig. 3. Tracer-kapseln föres in borrhålet med hjälp av en ladd
käpp. 

Tracer- kapselns arbetsmiljö 

Sprängämnet i borrhålet initieras vanligen av en sprängkapsel som 
ensam eller med hjälp av lättinitierbart sprängämne, ens k 
primer, driver igång detonationen. Denna går fram genom sprängäm
net som en stötvåg eller detonationsvåg vilken rör sig med en 
hastighet av 2000-6000 m/sek. Sprängämnet reagerar i en några mm 
tjock zon bakom detonationsvågens front och den energi som därvid 
frigörs driver detonationen framåt. 

Detonationen är en hastig oxidation eller förbränning som sker 
exotermt, dvs det är en kemisk process som sker under avgivande 
av värme. Temperaturen i reaktionszonen kan uppgår till flera 
tusen grader och trycket till tiotals GPa. Energiinnehållet i 
1 kg sprängämne är ca 4 MJ, vilket motsvarar ungefär 1,1 kWh. 

En del av det arbete som sprängämnet förväntas göra vid anvär.d
ning i bergshantering utföres då den tidigare nämnda stötvågen 
fortplantar sig ut i borrhålsväggen och vidare ut i berget. Detta 
medför att tryck- och dragpåkänningar uppkommer i bergmaterialet 
och där alstrar sprickor som hjälper till vid bergets sönderbryt 
ning. 

Den största bergbrytande effekten ger de expanderande sprängga
serna som bildas då sprängämnet reagerar. Spränggaserna pressar 
med sitt höga tryck isär berget och har då hjälp av de sprickor 
som stötvågen tidigare skapat . Man brukar uppskatta gastrycket i 
borrhålet till ~ 200 MPa (2000 bar), när spränggaserna börjar 
läcka ut till omgivningen. 
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I ovan beskriven miljö skall Tracer-kapseln fungera. Den skall 
under detonationen skydda spårämnet så, att ämnet sedan kan 
frigöras, förgasas och blanda sig med spränggaserna. 

Tracer-kapselns värme-och tryckbarriär 

Grundiden är att en barriär först skall hindra värmen från 
detonationen att skada spårämnet. När sedan denna barriär 
deformeras omkring den svårkomprimerbara vätskevolym som 
spårämnet utgör, pressas vätskan ut i den varma spränggasen, där 
trycket dock är så högt att vätskan inte kan förgasas. Först 
efter några tiotal millisekunder, då trycket och temperaturen i 
spränggasen sjunkit betydligt, förgasas spårämnet. Då de på syre 
i regel underbalanserade spränggaserna ej innehåller nämnvärda 
mängder med reaktanser mot spårämnet, förblir detta i huvudsak 
intakt. 

Fig. 4. Provtagningspumpen programmeras för Tracer-mätning. 
Skyddslådan är lätt delbar till två 25 kg bördor. Handtag 
på bottenplåt och överdel underlättar hanteringen. 

Provtagningsutrustningen 

Når detonationen fram till Tracer-kapseln, öppnas denna, varvid 
spårämnet förångas och blandas med spränggaserna. På lämpligt 
ställe utefter den väg som spränggasmolnet passerar, placeras 
provtagningsutrustningen. Denna har en timerstyrd luftpump som 
insamlar gasprov från de förångade spårämnena i en glasampull 
med aktivt kol. 

Fig. 4 visar en skyddslåda av stålplåt som konstruerats för att 
skydda provtagningspump och glasampull. Den mot sprängsalvan 
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vända fronten sluttar ned mot bottenplattan så att den horison
tella kraftvektorn från tryckvågen avleds till en vertikalt 
verkande kraft som pressar lådan mot marken. Lådans tyngdpunkt 
ligger lågt, eftersom bottenplattan är turig. Den har dessutom 
försetts med 40 mm långa klor som pressas ned i ortsulan . 
Spränggasprovet tas med hjälp av en teflonslang 600 mm över 
ortsulan. 

Skyddslådan har provats vid ett tiotal tillfällen och har då 
varit placerad ca 15 m från salvor med laddningsvikter över 1000 
kg. Den har fungerat enligt våra beräkningar och inte flyttats 
eller skadats av luftstötvågen från detonationen. 
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Provtagningsampullen 

Fig. 5. Den timerstyrda pumpen 

En SKC-pump är monterad i in
strumentlådan på skyddslådans 
baksida. Den sitter i en stöt
upptagande skumplastram till 
sammans med den glasampull där 
spränggasprovet uppsamlas. 
Pumpen är batteridriven och den 
inbyggda timern möjliggör in
ställning av fördröjd start och 
önskad provtagningstid i steg om 
1 minut. 

I skyddslådan strax ovanför luftpumpen sitter provtagningsampul 
len. Det är ett glasrör med dimensionen 8xll0 mm som delvis är 
fyllt med 400+200 mg aktivt kol. Se Fig. 6, nästa sida. De till
smälta ändarna bryts av strax före provtagningen och öppningarna 
tillsluts efteråt med små plasthuvar innan ampullen sändes till 
laboratoriet för analys i gaskromatograf. 
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Fig. 6. Provtagningsampullens uppbyggnad 

Analysutrustningen 

Låsfjäder som 
hålle r kolsKikte n 
på plats vid tra ns 
po r t 

Provskikt med 
400 mg aktivt kol 

GASPROV t)ETE!JCTOR 

0 
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Fig. 7. Principen för gaskromatografi 

Vilka spårämnen som finns i spränggasen bestäms genom att inne
hållet i provtagningsampullen analyseras i en gaskromatograf 
(GC). 

Gaskromatograf är ett analysinstrument som kan separera ett stort 
antal ämnen som befinner sig i en blandning. Separeringen sker 
med hjälp av ens k kapillärkolonn, ett flera tiotal meter långt 
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rör med ca 0,1 mm håldiameter . Gasblandningen pressas genom denna 
kolonn och de olika ämnena bromsas olika mycket under passagen 
genom den. De kommer alltså fram ur kolonnen med viss tidsskill
nad och deras närvaro kan då påvisas med olika typer av detekto
rer som indikerar förekomsten av ämnena i gasströmmen. Se Fig. 7. 
Se föregående sida. 
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Genom mycket noggrann temperaturhållning av kolonnen och tryck
hållning vid genomströmningen kan retentionstiderna (kvarhåll 
ningstiderna) reproduceras med stor precision . Tiden för ett ämne 
att passera kolonnen är karaktäristiskt för det ämnet, men det 
kan finnas andra ämnen som tar samma tid. 

Detekteringen av ämnena kan göras på olika sätt. Den detektor som 
vi använder är flamjonisationsdetektorn (F ID ) , vilken för övrigt 
är den mest använda inom gaskromatografin. Principen för denna är 
att när ett organiskt ämne kommer till detektorn , förbränns det i 
en vätgaslåga och joner bildas som påverkar en elektrisk ström, 
som i sin tur ger en elektrisk signal till en skrivare. 

Fig. 8. Analys 

När kolrörsampullen kommer till laboratoriet öppnas den och kolet 
från analysskiktet hälls över till ett provrör med skruvlock . 
Därefter tillsätts 2 ml kolsvavla (CS 7 ) . Kolet deaktiveras och 
alla organiska ämnen som sitter på koret frigörs. När detta är 
klart, är provet färdigt för analys, vilket görs genom att 
injicera en liten del av provet med en spruta i gaskromatografen. 
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Fig . 9. Resultatet visas som ett sk kromatogram, där de olika 
ämnenas retentionstid avgör läget utefter x-axeln 
(tidsaxeln) och nivån visas på y-axeln. Se även Fig. 10 . 
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Fig. 10. Exempel på gaskromatogram. 
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Laboratoriet rapporterar sedan vilka sparamnen man återfunnit vid 
analysen. Ett tiotal olika spårämnen kan användas vid varje 
mätning. Saknas något av ämnena vid analysen, vet man med mycket 
stor sannolikhet att detonationen inte nått fram till den Tracer
kapsel som ämnet varit placerat i. 

Miljöfrågor 

Under utvecklingsarbetet togs stor hänsyn till både inre och 
yttre miljöfrågor . Dessa beskrivs utförligt i Referens 3. 

EXEMPEL PA NÅGRA TRACER-MÄTNINGAR 

Resultaten från fem Tracer-mätningar kommer att redovisas. 
Samtliga mätningar är gjorda vid skivrasskjutningar i LKAB:s 
gruva i Kiruna. Vid fyra tillfällen har även vibrationsmätning 
utförts och då har även en individuell intervallfördelning för 
tändkapslarna använts . Det är då möjligt att på vibrogrammet se 
om endast tändkapsel och primer eller en större del av laddningen 
i varje borrhål detonerat. Kombinerade mätningar med samtidig 
Tracer - och vibrationsmätning kan ge mycket värdefull information 
om sprängningsförloppet. 

Mätning 

1 
2 
3 
4 
5 

Mätning nr 1 

Kapsel placering 

I botten på alla tio hålen 
Il 

Il 

Il 

Inne laddningen tre hål 

Vibrationsmätninq 

Nej 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Raskrans med 10 st~ 76 mm hål med längd mellan 6,3 och 17,8 m. 

Laddad med 421 kg Kimulux R, 3,75 kg Kimulux 42 (i SLP -patroner) 
och 0,3 kg sprängdeg (i KP-primrar). Hålen var inte förprimade . 

En Tracer-kapsel placerades i botten på varje borrhål. Se 
vänstra bilden i Fig. 11. Kapselhylsans ytterdiameter var 60 mm , 
längden 220 mm .plus en pl astkon i toppen och en spärrfjäder i 
änden . Kapselmaterialet var stål med väggtjockleken 3, 5 mm . 
Spårämnesvolymen var 250 ml, placerad i polypropylenburkar inuti 
stålkapseln . Kapslarnas totallängd var 380 mm och vikten 1,4 kg. 
De var märkta från A-J och placerades in i raskransen i denna 
ordning med början från vänster sett mot salvan. 
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<D 

Fig. 11. Raskransar med tio hål och olika placering av Tracer-
kapslarna . 

Hål Kapsel Spårämne 

1 A Etylacetat 
2 B 1,1,1 -trikloretan 
3 C Isooktan 
4 D t ert- butylacetat 
5 E Metylisobutylketon 
6 F n-butylacetat 
7 G p-xylen 
8 H Isoamylacetat 
9 I o-xylen 

10 J n-amylacetat 

Spränggasprovet togs i en provtagningsampull av provtagningsut
rustningen som stod mitt i orten , ca 15 m från salvan. 

Resultat 

Efter skjutningen återfanns vid utlastningen av salvan en Tracer
kapsel . Den var oskadad , märkt med G och hade suttit i hål 7. Vid 
analysen av provtagningsampullen saknades ämnena från kapslarna G 
och J, vilket visar att borrhålen 7 (6 , 7 m långt) och 10 (10 , 2 m 
långt) inte detonerat i botten . 

Mätning nr 2 

Raskrans med laddning med mått som vid mätning nr 1. 

Tracer-kapslarna var också utförda och placerade på samma sätt 
som i mätning nr 1, liksom provtagningen av spränggasmolnet. 
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Vibrationsmätning gjordes med tre geofoner placerade i sidoorter
na . Två geofoner i orten till vänster om skjutorten och en geofon 
i orten till höger. 

Resultat 

Vibrationsmätningen visade ingen markering från hål 4, alltså 
kapsel D. övriga hål kunde tydligt ses på vibrogrammet, men detta 
bevisar inte att dessa hål har detonerat i sin fulla längd. 

Vid analysen av provtagningsampullen saknades ämnena från 
kapslarna C och D, vilket visar att borrhålen 3 (13,8 m långt) 
och 4 (6,8 m långt) inte detonerat i botten. 

Mätning nr 3 

Raskrans med tio hål. De tre ytterhålen med~ 76 mm och längder 
mellan 9,1 och 17,5 m. De fyra innerhålen hade~ 105 mm och 
längder mellan 18,0 och 23,5 m. 

Hålens sprängämnesaptering var samma som vid mätning nr 1, men 
totala laddningsvikten var ca 1300 kg. 
Tracer-kapslar och provtagning som vid mätning nr 1. 
Vibrationsmätning utfördes på samma sätt som vid mätning nr 2. 

Resultat 

Vibrationsmätningen visade ingen markering från hål 7, alltså 
kapsel G. övriga hål kunde ses på vibrogrammet men detta bevisar 
inte att dessa hål har detonerat i sin fulla längd. 

Vid analysen av provtagningsampullen saknades ämnena från 
kapslarna C, F och G. Att sprängämnet i borrhål 7 (18,1 m långt) 
inte detonerat visade redan vibrationsmätningen, men för borrhål 
3 (15,1 m långt) och borrhål 6 (23,3 m långt) kan vi bara säga 
att de med stor sannolikhet ej detonerat i botten. 

Mätning nr 4 

Raskrans och laddning som mätning nr 3. 
Tracerkapslar och provtagning som mätning nr 3. 
Vibrationsmätning samma som mätning nr 3. 

Resultat 

Vibrationsmätningen visade svag signal från hål 6, alltså kapsel 
F. 

Vid analysen av provtagningsampullen saknades ämnet från kapsel 
F, vilket visar att sprängämnet i borrhål 6 (23,1 m långt) inte 
detonerat i botten. 
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Mätning nr 5 

Vid denna mätning ville vi prova funktionen på Tracer-kapslar, 
placerade inne i sprängämnet. Endast tre Tracer-kapslar användes 
vid försöket . 

Vi utförde mätningen i en normal raskrans med tio hål, liknande 
den i mätning nr 4. Sprängämnesapteringen var likartad, men 
samtliga hål var bottenprimade. Salvan innehöll ca 900 kg spräng
ämne. 

De tre Tracer-kapslarna innehöll n-butylacetat (märkt med F), 
propylacetat (märkt med L) och isopropylacetat (märkt med K). 
Deras utförande var i övrigt som vid mätning nr 1. 

Kapslarna placerades i borrhålen 2-4. Hål 2 var 9,0 m långt med 
kapsel F 7,0 min i laddningen. Hål 3 var 12,0 m långt med kapsel 
L 7,8 min i laddningen. Hål 4 var 15,0 m långt med kapsel K 
11,0 min i laddningen . Se högra bilden i Fig. 11. 

Ortsulan hade ett par decimeter vattennivå, så provtagningsut
rustningen fick placeras vid vänstra ortväggen, ca 15 m från 
salvan. 

Vibrationsmätning utfördes på samma sätt som vid tidigare mät
ningar. 

Resultat 

Vibrationsmätningen visade inga missfunktioner för de tre provhå
len. 

Vid analysen av provtagningsampullen återfanns ämnena från de tre 
Tracer-kapslarna, vilket visar att kapseltypen även fungerar inne 
i sprängämnet. 

EKONOMI 

Material- och analyskostnad är 3600 kronor för varje mätning med 
tio stycken mätpunkter av det slag som här har redovisats. 
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