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TUNNELSPRÄNGNING IGAR - IDAG - IMORGON 

Ragnar Carl son, Chefsingenjör, Nitro Con sult AB, 
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Vilken framtid har "Konventionell" tunnelspr ä ngning? 

Låt oss innan vi försöker ge ett s var på den 
f rå g a n , s e 1 i te m e r a på v a d s om h ä n t i n ·o m tu n n e 1 -
s prängningsområdet de senaste 40 åren, och där
efter se vad som är aktuellt idag, för att til l 
sist blicka framåt och försöka svara på inl ed
ningsfrågan. 

IGAR 

Om du varit med sedan 50-talet har du sett hur 

* 

* 

Ut sä ttning med måttband ersatts av elektro
ni sk a mätinstrument . 

Handhållen borrning ersatts av borragg regat. 
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* 

* 

* 

* 

* 

Laddning med Dynamit ersatts av Dyname x, 
Guri t, Anfo och Emul it. 

Elektriska tändare har ersatts av Nonel. 

Lastning med skrapspel er satt med hjulla st
are och elektriska grävmaskiner. 

Transport med 100 hk enaxlade lastbilar med 
dumprar, stora truckar eller boggie
lastbilar med 400 hk under motor
huven. 

Ventilationen s 0 400 mm: s tuber med 3-dubbla 
rader av 1400-tuber. 

Men vad har hänt inom sprängningstekniken? 

* 

* 

Plogkilarna har ersatts av parallellhålskilar. 

Cambridgevibrograferna s mekani ska vibrations
mätare har ersatts a v e lek tro niska mätare som 
sköter sig sjä lv och lagrar den information 
vi behöver. 

Men vad har Langefors och Ki lstr öms gamla spräng
tekniska sanningar från de tekniska meddelandena 
och Rock Blasting ersatts med? -Visserligen har 
det kommit ut en del böcker som handlar om spräng
ning i olika former men inte innehåller de berg
tekniskt "sprängstoff" grundat på forskning som 
Rock Blasting gjorde! 

Med risk att bli osams med både Rune Gustavsson, 
Stig Olofsson och några till, vill jag påstå att 
vi fått väldigt lite påfyllning inom forsknings
området "Tunnelsprängn i ng" på se nare år och det 
so m vi fick av Langefors och Kihl ström på 1950 -
talet tycker jag att vi använt alldeles för spar
s amt. 

Inom tunnelsprängningstekniken behöver vi något 
nytt - Jag har något "nygammalt" att komma med. 

Låt mig börja med en slutsummering av Nitro 
Consult:s engagemang på Fjellinjen i Oslo som jag 
hade en information om på Bergsprängningskomittens 
möte 1988. 

Om någon inte känner till Fjellinjen ger jag en 
mycket kort summering av informationen om 
projektet. 
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Fjell injen är en motorväg i bergtunnlar under 
Oslo centrum. Den börjar i öster strax söder om 
centralstationen, går under Akershus mer än 200 år 
gamla fästning, Rådhusplatsen, Västbanestationen 
och kommer upp nordväst om Akerbrygge. 

Starten skedde på våren 1987 och i januari i år 
öppnades tunnlarna för trafik. 

Vägen går i 2 tunnel rör med vardera 3 körfält - 4 
körfält vid av och päfartstunnlarna. Total berg
tunnellängd är närmare 4 km singeltunnellängd. 
Totala tunnelsprängningsvolymen är omkrin~ 350.000 
Arean för huvudtunnlar~a är omkring 100 m . 
Vid fyra körfält 150 m , medan a~- och påfarter 
samt till fartstunnlar är 40-50 m . 

På grund av närheten till ovanliggande bebyggelse 
med grundläggningar både på berg och lera har 
beställaren ställt stora krav på utförandet bl .a. 
med hänsyn till markvibrationerna. Olika gräns
värden har gällt beroende pä byggnadernas känslig
het. Maxvärden för svängningshastighet 40 mm/s 
och för · förflyttning 80 mymeter. Lägsta gräns
värden har varit 10 mm/s och 20 mymeter. 

ITT::J v • 10 mm/s 
l:;:;:j A • 20 µm 

• v. - 15 mm/s 
llia A • 30 µm 

3 m . 
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for r > 80 Hz 
ror r < 80 Hz 

for f> 80 Hz 
for r < 80 Hz 

~ v • 20 mm/s for r > 80 Hz 

VIBRATIONSRESTRIKTIONER FOR FJELLINJEN 

Avståndet till byggnaderna ovan tunnel har 
varierat mellan 8 - 45 meter. 

~ A - 40 µm for r < 80 Hz 

~ v - 40 mm/s for r > 80 Hz 
~ A • 80 µm for f < 80 Hz 

~~\\ 

För att klara de härda kraven på markv i brations
restriktioner hade beställaren i förfrågningsunder
laget föreskrivit en uppdelning av tunnelareorna i 
ett antal delsprängningar i alla kännsli.ga avsnitt. 
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I) 

IDAG 

Det är här en av nyheterna ko mmer in 

Om vi skall klara markvibrationern a vid stora 

areor och många hål räcker antalet tändare inte 
t n 1 . 

Låt oss för en stund se på några generaliserade 
vibrationskurvor frän en tunnelsprängning. 

"NORMAL" TUNNELSPRÄNGNING Ma x imalt tillåten vibration 

2) SPRÄNGNING MED TIDSOPTIMERAT . TÄNDNINGSSYSTEM 

3) 

4) 

VIORATIONSREDUCERAD SPRÄNGNING 

. . ··································1 ----------------------------·-----·----- .,.. 
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KOSTNADSOPTIMERAD SPRÄNGNING Max imalt tillåten vibration 
.. - . - . - . - - - - - - - -

- - . - - - - - - - - .. - - - . - - . - - - - - . - - - - - .. - .. - - - .. - .... - .. - .. - - - . ·- . ...... - .. - - - - - - - - - - - -

MARKVIBRATIONER FRAN TUNNELSPRÄNGNING ·_ GENERALISERADE KURVOR 

Kurva 1 ovan visar schematiskt hur ett vibrations 

förlopp ser ut. Figuren visar att under stö rsta 

delen av sprängningstiden dvs. mellan de olika tänd 

intervallen finns inga vibration er. Här finns möjlig 

heten att fylla ut tomrummen med nya vibrationer . 

Inga tändarsystem har tändarnummer för detta. Men 

här utgör Ni tro Nobel :s tändsystem "Non e l" en 
unik möjlighet. 
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Genom att utnyttja både GT/MS och GT/T tändare 
och en tidsfördröjning i upptändningen flyttas 
tändare in i tomrummen och antalet tillgängliga 
tändare kan på det här sättet mångdubblas . Pil 
arna visar tomrummen. 

Kurva 2 visar hur det ser ut när vi utnyttjat 
salvtiden utan att öka vibrationsnivån. Men i 
kurvorna 1 och 2 ser vi också hur det vanligtvis 
ser ut i vibrationskurvan. En eller ett par hål i 
salvan har ofta högre vibrationer än övriga hål. 

Det är här nästa möjlighet och nyhet kommer 

Vi har ett outnyttjat utrymme inom ramen för 
tillåtna vibrationer som visas av den vertikala 
pilen. 

Kurva 3 visar hur det eller de högsta vibrations
värdena i en salva kan elimineras genom uppföljning , 
analys och kunskap om vad som händer i sprängnings 
ögonbl icket. 

Kurva 4 visar idealkurvan där vi har utnyttjat 
vår kunska~ på ett optimalt/ sätt till att utforma 
borr-, ladd-, tänd- och initieringsplaner för 
optimal salvstorlek till ett minimum av kostnad. 

Arbetet med denna optimeringsteknik startades 
redan omkring 1960 när vi sprängde Fredhälls 
tunnl arna i Stockholm. Sedan har den 1 egat "i 
skafferiet" ända till starten av Fjellinjenpro 
jektet. Där kunde tekniken utvecklas och förenkla s 
tack vare tillgängligheten av Nonel systemet . 

I genomförandet på Fjell injen har 60 bergspränga re 
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i 12 olika lag utfört tunnelsprängningen i hel a 
projektet på ett för självständiga sprängare hel t 
unikt sätt. Nyckeln till detta har utan tvekan varit 
den utbildning, information och instruktion som gen om
förts i projektet och som skapat ett intresse och 
engagemang ho s alla, i både leaande och utf öra nde 
s tällning i projektet. 

Nu när Fjellinjen är helt klart och vi kan t it ta i 
"facit" - vad blev då slutresultatet? 

* 

* 

Omkring 1500 tunnelsalvor har sprängt s . 

Samverkande laddningarna har variera t mel l an 
0,3 - 5 kg . 
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* 

* 

* 

* 

Alla sprängningar har utförts med full a(ea. 

Indrifterna har varierat mellan 1, 3 - 4,5 m. 

Markvibrationerna har hållits på en nivå s om 
inte lett till några skador. 

Ett exempel: 

På en del sträcka har 24 salvor sprängts alla med 
avståndet 8 - 10 meter till ovanl iggande byggnader. 

Area 150 m2 . 

285 borrhål/salva . 

Indrift 1,4 meter/salva . 

2- delad sprängning prövades på beställarens begäran 
i 7 av sa lvorna. De maximala vibrationsvärdena för 
dessa sa·lvor låg genomsnittligt 24 % högre än vid 
s prängning med full a~ea so m utfördes pä alla övriga 
s alvor . 

Max imalt tillåten s vängningshastighet 20 mm/s. 

Vibrationsmätning i :'. mätpunkter/ s alva. 

Res ultat - ingen enda av de 24 s alvorna (6 840 borr
hå l - laddningar) har givit svängn ing shastighet över 
20 mm/s i någon av mätpunkterna . 

* Sammanfattningen av tunnelsprängningen på 
Fjellinjen är: 

Inga bomsalvor . 

Indrifterna har varit mycket hög r e än normalt, trots 
s prängning med begränsade laddningar . 

Tekniskt har resultatet helt enkelt varit utmärkt. 

För att öka kunnandet om hur ma~kvibrationer 
bildas, överförs, mätes och påverkar omgivningen 
s tartade Nitro Consult och Entreprenörkonsortiet . 
ett utvecklingsprojekt med målsättningen att 
kartlägga olika parametrars inverkan på mark
vibrationernas stor lek. På grund av neddragningen 
i den norska anläggningsverksamheten under ut 
förandetiden slutfördes inte utveckl i ngsprojektet. 
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Vi har i det utförda arbetet tillgång till en 
kunskap och erfarenhet som redan sparat mång
miljonbelopp, men varför inte, om någon av våra 
forskningsorganisationer finner intresse skulle 
kunna spa-ra ytterligare mångmiljonbelopp i pågå
ende och framtida projekt. 

Nitro Consult har tillsammans med entreprenör
företagen i Fjellinjenkonsortiet (NCC, Aker 
Entreprenör och AF Specialprojekt) gjort, den i 
och för sig inte så märkliga upptäckten att 
sprängning som ger låga vibrationer också är en 
sprängteknisk optimering. 

TACOS - Tunnel bl~sting ~ost Qptimizing ~ystem 

Här kommer den tredje nyheten i dagens föredrag. 

I Nitro Consult har vi utvecklat ett nytt system 
- TACOS för uppföljning och styrni·ng såväl 
tekniskt som ekonomiskt av sprängningsarbeten 
under jord. 

Basen för det nya systemet är kunskap och 
möjlighet att kunna analysera vad som händer i 
sprängningsprocessen. 

Kunskapen har vi skaffat genom mångårigt arbete, 
uppföljning och forskning. 

Analysmöjligheten har vi också skaffat oss - men 
här genom utvecklingen av UVS-systemet och dess 
nya analysinstrument UVS 16 08 för mätning av 
vibrationer. 

• -

UVS 1608 - Time History Recorder 
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UVS 1608 ger oss aldrig tidigare skädade möjligheter 
att sekunden efter s prängningen med millisekunds 
noggrannhet studera och analysera hela spräng
ningsförloppet i vär salva. Vi kan expandera 
tidsskalan för svängningshast ighet, acceleration 
och förflyttningsamplitud upp till 50 gänger 
och den visade vibrationsnivä upp till 32 gängers 
förstoring. 

Vid analys kan den presenterade vibration skur van 
filtreras vid 1000, 500 eller 100 Hz. 

Med hjälp av en cursor som enkelt flyttas till 
vilken som helst av de upp till 5000 insamlings 
punkterna per sekund för kurvorna, visas pä displayen 
dig italt värdet för kurvan, liksom tidpunkten för 
händelsen i salvan. (här med en noggrannhet av 
ner till 2/10 millisekund). Hela tiden vi sas 
dessutom digitalt salvans maximalvärde. All 
information kan dessutom sparas pä diskett, köras 
över till dator eller annan utrustning och allt 
som vi sas pä displayen kan dessutom skr iva s ut pä 
papper. 

Optimeringssystemet TACOS startad es under 
Fje llin jentiden och har under de senaste 2-3 ären 
använts med stor framgäng i ett 15-tal olika 
underjordsprojekt i Norge, Cananda och Indien. 

Pä samt lig a stä llen har TACOS-användningen för 
bäde projekt med och utan vibrationsrestrik 
tioner inneburit: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Reducering av antalet borrhäl 

Reducering av kost naderna för tändare och 
sprängämne 

ökad indrift/salva 

ökad framdrift/vecka 

Förkortad total drivningstid 

Minskning av totalkostnaderna för sprängning 

IMORGON 

Vilken metod som är idag el ler imorgon varierar 
frän företag till företag, frän en plats till en 
annan. 

Var finns Du och Dina tunnelsprängningsmetoder 
i den här utvecklingsprocessen? 
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Vi påverkar utvecklingen själva i mycket stor 
utsträckning men effektivisering och kostnads
jakt brukar vi inte tacka nej till. 

Till sist skall jag ge en personligt färgad syn 
på tunnelsprängningens framtid. 
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I den internationella tunnelkonferensen "Progres s 
and Innovation in Tunnelling" i Toronto i höstas 
kunde man tro att alla tunnelprojekt på jord
klotet utfördes av TBM-maskiner, och visst kommer 
TBM-maskinerna mer och mer, inte bara för tunnlar 
i mjuka bergarter utan också för längre tunnlar 
allt hårdare bergarter. 

MEN!- Om vi betänker att TBM-maskinerna är 
stora, långa, tunga, dyra, otympliga, kräver 
utrymme och tid för uppställning och alltså 
kräver långa projekt med samma area för att 
göra rätt för sig. 

Så hör upp nu alla tunnelsprängare! 

Framtiden är redan här - Den börjar idag. 

Om vi nu försöker svara på frågan. 

Vilken framtid har "Konventionell" tunnelspräng
n in g? 

Så skall vi finna att 

Dagens tunnelsprängningsteknik kan utvecklas: 

* 

* 

* 

* 

Om vi forskar vidare i Langefors/Kihl
ströms anda. 

Om vi utnyttjar de kunskaper och analys
hjälpmedel som vi har redan idag. 

Om vi gör billiga och effektiva spräng
planer. 

Om vi i framtiden använder datastyrda 
borriggar som borrar hålen precis där 
vi vill ha dem. 

Då kommer vi att utföra tunnel- och underjords 
sprängning i projekt och på platser och med en 
utformning som ingen TBM-maskin kommer att kon
kurrera med. 
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Svaret på frågan 

"Vilken framtid har konventionell ~unnelspr ä ngning?" 

är u ta n tv e k a n 

Den konventionella tunnelsprängningen har en framtid 

- men det är vi som påverkar den! 




