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and plasma blasting.

 

Sammanfattning 

Denna rapport är en förstudie som behandlar icke-explosiva metoder för att bryta berg. Följande 

metoder behandlar: fräsande brytning (continuous miner, borer miner, continuous reef miner, road 

headers, tunnel miners, continuous hard-rock miner, modular mining machine), hydraulhammare, TBM, 

fysikaliska metoder (vattenspräckning, SAFEX, controlled foam injection), kemikaliska metoder 

(expanderande kemikalier, Ter-Mite, Sylentmite, kemisk borrning), hydraulisk spräckning (HydraX, Darda) 

samt plasmasprängning. 

De icke-explosiva metoderna har stora fördelar framom konventionell sprängning framför allt rörande 

störningar på omgivningen. Bergets mekaniska egenskaper (hållfasthet och hårdhet) begränsar dock 

användningsmöjligheterna för många av metoderna. 

 

 

 

Summary 

This report is a preliminary study which deals with non-explosive methods to excavate rock. The 

following methods are explained: cutter methods (continuous miner, borer miner, continuous reef miner, 

road headers, tunnel miners, continuous hard-rock miner, modular mining machine),hydraulic breakers, 

TBM, physical methods (water breakage, SAFEX, controlled foam injection), chemical methods 

(expanding chemicals, Ter-Mite, Sylentmite, chemical boring) and hydraulic fracturing (HydraX, Darda) 

 

The non-explosive methods have significant advantages over conventional blasting particularly 

concerning disturbances in the surroundings. Rock mechanical properties (strength and hardness), 

however, limit the use for many of the methods. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Brytning av berg sker i dagsläget nästan uteslutande med sprängning. Det finns många fördelar med 

att använda sprängämnen (t.ex. snabbhet, relativt låga kostnader), men det finns också en hel del 

nackdelar såsom miljöpåverkan (vibrationer, buller, damm, kväveutsläpp), stora säkerhetsrisker och 

besvärliga tillståndsfrågor. Om brytningen kan ske med icke-explosiva metoder elimineras en hel del 

av de negativa effekterna av sprängning. 

De icke-explosiva metoder som finns är många, och användningsområdena likaså. Det kan vara en 

bra investering att hitta en lönsam icke-explosiv metod som passar ens behov och samtidigt och 

samtidigt främjar det en hållbar utveckling. Icke-explosiva metoder har stora miljömässiga fördelar. 

Kunskapen om icke-explosiva brytningsmetoder är låg varför MinBaS satsat på detta projekt som i 

form av en litteraturstudie skall belysa olika icke-explosiva metoder. 

1.2. Syfte 

Projektets syfte är att undersöka vilka icke-explosiva metoder som finns att tillgå samt att ta reda på 

var de använts och var de kan användas i framtiden. Projektet skall också belysa vilka resultat man 

kan uppnå med de icke-explosiva metoderna jämfört med konventionella metoder. Även 

begränsningar av metoderna skall undersökas.  

1.4. Fakta om sprängämnen 

De flesta sprängämnen som används vid civila sprängningar är baserade på blandningar som 

innehåller nitroglycerin (NG), vattengel (VG) och ammoniumnitrat (AN). På senare tid har även 

användning av så kallade emulsionssprängämnen ökat. Emulsionssprängämnen är vattenbaserade 

och nitroglycerinfria. De är mindre känsliga för fukt och klarar även lägre temperaturer. ANFO 

baseras på ammoniumnitrat och olja och är vattenlösligt. Inget av de här ämnena är klassade som 

sprängämnen för sig, men när de blandas i rätta proportioner är de alla effektivt sprängämnen. 

(www.bergsäker.se) 

Efter att ett sprängämne detonerat frigörs gaser; nitrösa gaser samt koloxid är dominerande. 

Odetonerat sprängämne och spill kan komma att resultera i att kväve sprids i naturen.  

Vibrationer, tryckvågor och damm är också effekter som förekommer vid användandet av 

sprängämnen. 

1.5 Allmänt bergmekanik 

Inom bergmekaniken pratar man ofta om hållfastheten hos berget, hållfastheten för ett material är 

den maximala belastning ett material kan utså. För bergartsmaterial uttrycks hållfastheten i fyra olika 

spänningssituationer: enaxiell tryckhållfasthet, enaxiell draghållfasthet, triaxiell tryckhållfasthet samt 

skjuvhållfasthet. 

I många sammahang inom icke-explosiva brytningsmetoder är det tryckhållfastheten som begränsar 

användandet av de olika maskiner och metoder som finns. Har berget en väldigt hög tryckhållfasthet 

eller en hållfasthet som varierar kan problem vid brytningen uppstå. Även genom att skapa drag-

spänning kan berget brytas. 

http://www.bergsäker.se/
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2. Fräsande brytning 

2.1 Maskintyper 

De flesta fräsmaskiner som finns på marknaden har roterande skärhuvuden som är klädda med 

volframkarbidtänder som fräser berget. Många av maskinerna kan även fjärrstyras. Maskinerna har 

antingen trumma eller bom. 

2.1.1 Continuous miner 

En continuous miner är utrustad med en roterande ståltrumma längst fram på maskinen som är 

klädd med volframkarbidtänder som fräser bort berget (bild 1). När materialet frästs bort 

transporteras det bakåt med hjälp av krafslastare till transportband eller trucktransport.  Det finns 

både elektriska och dieseldrivna maskiner. Maskinen används mest i kolgruvor men även för 

utvinning av andra mjuka mineral, metoderna som tillämpas är long-wall mining samt rum- och 

pelarbrytning. 

 

Bild 1. Continuous miner (www.sandvik.se) 

2.1.2 Borer miner 

En borer miner är en bred maskin, som är 

larvburen eller monterad på räls vid 

framdrift i berget. Längst fram sitter två eller 

flera radiella fräsar som bryter berget (bild 2). 

Metoden som tillämpas är rum- och pelar-

brytnin. Kända mineral som bryts med 

maskinen är pottaska och salt kring 40–

50 MPa i tryckhållfasthet. 

 

 

2.1.3 Continuous reef miner 

En reef miner är en lågbyggd fjärrstyrd maskin som är ämnad att fräsa smala och låga utrymmen 

underjord och eftersom bulta området som är urfräst (bild 3). Samtidigt som ett roterande 

borrhuvud sveper från sida till sida transporteras materialet bort från borrhuvudet till bakre delen av 

maskinen för vidare behandling. Konstruktionen på reef maskinen är en kombination av egenskaper 

Bild 2. Borer miner (www.sandvik.se) 

http://www.sandvik.se/
http://www.sandvik.se/
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som finns hos roadheaders och tunnel-borers vilket ger goda resultat i hårt och berg. Maskinen är 

lämplig för brytning av platina- och kopparmalmer med tryckhållfasthet upptill 250 MPa. 

 

Bild 3. Continuous reef miner (www.sandvik.se) 

2.1.4 Road headers – tunnel miners 

Roadheadern har även den ett eller flera roterande fräshuvuden monterat längst fram på maskinen. 

Fräshuvudet sitter monterad på en bom, ibland även teleskopiskt (bild 4). Materialet som frästs bort 

transporteras bakåt till transportband som tar materialet vidare. Maskinen kan användas till väg-

byggen, tunnelbyggen samt bergrum. Maskinen drivs elektrohydrauliskt vilket inte generar några 

avgaser och gör den populär i gruvbrytningssyfte samt underjordiska byggprojekt. Roadheaders finns 

i många olika utföranden för att klara av både mjukt och hårt berg. Maskinen har använts vid 

utvinning av följande material med bra resultat, salt, kaliumklorid, kimberlit, kalksten och koppar-

malm. Roadheadern fjärrstyrs oftast inte utan manövreras från hytt.  

I Bogdanka, Polen används en Sandvik Roadheader av märket MR360. Maskinen fräser ungefär 15–17 

meter per dygn i en tunnel med tvärsnitt på 25 m2. Stålbågar, golvsegment och bultar installeras även 

under arbetet med tunneln. Maskinen används i sandsten med tryckhållfasthet upp till 80 MPa. 

Allmänna begränsningar hos Sandviks Roadheaders 

MR/MT/MH 300 series: max. 80 MPa  

MR/MT/MH 600/700 series: max. 160 MPa  

MT520: max. 100 MPa 

 

Bild 4. Roadheader (www.sandvik.se) 

http://www.sandvik.se/
http://www.sandvik.se/
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2.1.5 Continuous hard-rock miner 

En hard-rock miner är en version av roadheader som är special utformad för att klara av hårdare berg 

än den vanliga roadheadern (bild 5). Maskinerna är ofta brandsäkra för att kunna användas i 

områden vart gas och andra brandfarliga ämnen existerar.  

 

Bild 5. MH620 Hard-rock miner (www.sandvik.se) 

2.1.6 Atlas Copco Modular Mining Machine (MMM) 

Atlas Copco och företaget Rio Tinto har påbörjat ett samarbete för att utveckla en bergfräs som skall 

användas i Rio Tintos gruvor (bild 6). Den aktuella brytningsmetoden i gruvorna är blockrasbrytning. 

Maskinen kommer att ge en snabb och kostnadseffektiv ortdrivning, som samtidigt är säker, 

produktiv och ger minimal skada på miljön. 

Blockrasbrytning kräver omfattande tillredning innan full produktion kan uppnås. På grund av detta 

började Rio Tinto undersöka möjligheten att använda alternativa metoder och drog slutsatsen att en 

icke-explosiv metod var lösningen för både ortdrivning och schaktbyggnationer. Atlas Copcos MMM 

är en ny slags tunnel maskin som bygger på kunskaper och erfarenheter från Atlas Copcos Mobile 

Miner. Under rätt förhållanden förutspås maskinen kunna uppnå två gånger så bra resultat jämfört 

med vanliga ortdrivningsmetoder. Maskinen förväntas ha en framdrift på 12–14 meter per dag. 

(www.atlascopco.se)  

 

Bild 6. Modular Mining Machine (www.atlascopco.se) 

http://www.sandvik.se/
http://www.atlascopco.se/
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2.2 Citytunneln, Malmö 

Vid byggnation av Station Triangeln i Citytunneln användes två roadheaders till en början för att fräsa 

en tunnel som förband två schakt. När tunneln var färdig användes en maskin för fortsatt arbete med 

själva bergrummet för stationen. Vid goda förhållanden frästes 70 m3 kalkberg i timmen. Totalt 

lossgjordes 60 000 m3 under byggandet av bergrummet.  

2.3 Garpenberg, feasibility studie för minidisc roadheader 

I Garpenbergs gruva har flertalet studier och försök med fräsande brytning genomförts genom åren. 

1997 gjordes en feasibility studie om en minidisc roadheader och dess lämplighet i gruvan (Sjöström 

1997). 

För att undersöka om det var möjligt att införa bergfräsar i gruvan skickade man bergblock från 

gruvan i Garpenberg, till Canada för att specificera bergets fysiska egenskaper samt dess specifika 

energi. Den årliga produktionen för en Voest Alpine AM105 roadheader uppskattades genom att 

jämföra roadheaderns motoreffekt med bergets specifika energi. För att uppfylla gruvans årliga 

produktion behövdes fem stycken roadheaders vilket var utanför de ekonomiska ramarna. 

En fortsättning av projektet rekommenderades inte. 

2.4 Diskussion  

Användandet av bergfräsar globalt är stort. I Sverige har försök gjorts på många ställen men 

resulterat i negativa ekonomiska resultat, dock finns även lyckade fall som t.ex. stationen längs 

Citytunneln som frästes ut med hjälp av Roadheaders. Anledningen till att användandet i Sverige är 

lågt beror på att svenskt berg ofta är hårt och har en hög tryckhållfasthet (se diagram 1). 

Begränsningarna hos maskinerna ligger till största delen i tryckhållfastheten hos berget. 

En utveckling av bergfräsar är viktig, Atlas Copcos Modular Mining Machine är ett exempel på 

nytänkande från Rio Tinto och Atlas Copco tillsammans. Kan man skapa en maskin just för blockras-

brytning kan man i framtiden även utveckla maskiner som kan tillämpas vid andra brytningsmetoder. 

I andra delar av världen har lyckade försök för tunneldrivning i hårt berg genomförts. 

 

Diagram 1. Lämpliga fräsande maskiner för berg med olika tryckhållfasthet. 
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3. Hydraulhammare 

3.1 Fakta hydraulhammare 

Med en hydraulhammare (bild 7) kan bergmassor, block samt skut spräckas för vidare behandling, 

med hammarmetoden utnyttjas de naturliga sprickor i som finns i berget. Denna metod kan 

användas både vid primär samt sekundär brytning i t.ex. bergtäkter. Själva principen går ut på att ett 

verktyg som är monterat längst ned på hammaren pressas mot berget och i samma moment utdelas 

slag mot verktyget vilket resulterar i en konstant slagkraft mot berget. Hydraulhammaren monteras 

på lämplig maskintyp och kopplas samman med hydraulikkomponenter.  

Metoden påverkar losshållet berg betydligt mindre än vid sprängning. Eftersom förekomst av 

sprängningsinducerade mikrosprickor elimineras. Emedan inga sprängmedelsrester uppstår och 

vibrationer samt luftstötvåg uteblir, är hammarmetoden fördelaktig ut miljösynpunkt. (Johansson 

2003) 

 

Bild 7. Hydraulhammare (www.atlascopco.se) 

3.2 Hammarens funktion 

Funktionen hos en hydraulhammare illustreras av bild 8. En tryckledning tillför hydraulolja med 

bärarens arbetstryck till hydraulhammaren. En tankledning returnerar oljan till bärarens behållare. 

En högtrycksackumulator kompenserar för tryckvariationer i systemet. Med hjälp av oljans tryck 

flyttar sig en slagkolv uppåt och nedåt i cylindern se fig. När slagkolven är i översta läget på verkar 

den verktyget på hammaren, slagenergin överförs via verktyget till berget som skall brytas. 

http://www.atlascopco.se/
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Bild 8. Hammarens funktion (www.atlascopco.se) 

3.3 Insticksverktyg 

3.3.1 Konisk pikmejsel 

Den koniska pikmejseln (bild 9) kan användas som ett universalverktyg. Verktyget har god 

genomträngning, jämn spridning av splittringseffekt, ingen vridningseffekt. (www.atlascopco.se) 

 

Bild 9. Konisk pikmejsel (www.atlascopco.se) 

3.3.2 Pyramidformad pikmejsel 

Pyramidformade pikmejseln (bild 10) används även den som universalverktyg. Mejseln har god 

genomträngning, jämn spridning av splittringseffekt, ingen vridningseffekt. (www.atlascopco.se) 

http://www.atlascopco.se/
http://www.atlascopco.se/
http://www.atlascopco.se/
http://www.atlascopco.se/
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Bild 10. Pyramidformad pikmejsel (www.atlascopco.se)  

3.3.3 Mejslar och spadar 

Mejslar och spadar (bild 11) används med fördel inom gruv-/stenbrytning, rivningsarbeten, 

grundläggning samt markarbeten. God genomträngning, god splittringseffekt och till skillnad från 

konisk och pyramid mejseln har den vridningseffekt. (www.atlascopco.se) 

 

Bild 11. Mejslar och spadar (www.atlascopco.se)  

3.3.4 Trubbigt verktyg 

Trubbiga verktyg (bild 12) används med fördel inom gruv-/stenbrytning, rivningsarbeten samt 

skuthantering. De ger god energiöverföring, optimal tvärskärningseffekt men ingen vridningseffekt. 

(www.atlascopco.se) 

 

Bild 12. Trubbigt verktyg (www.atlascopco.se) 

3.3 Drift och användning 

För effektiv användning av hydraulhammaren bör rätt körstil och rekommendationer följas. Viktigt är 

att hammaren placeras i en rät vinkel mot materialet som skall bearbetas, och att hammarens 

förinställning resulterar i att berget bryts loss på under 30 sekunder, om 30 sekunder överskrids bör 

förinställning minskas (bild 13).  

Hammaren skall aldrig användas till andra moment än att bryta berget. 

http://www.atlascopco.se/
http://www.atlascopco.se/
http://www.atlascopco.se/
http://www.atlascopco.se/
http://www.atlascopco.se/
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Bild 13. Drift av hydraulhammare (www.atlascopco.se) 

3.4 Expanderande kemikalier och hydraulhammare 

Med hjälp av expanderande kemikalier och en hydraulhammare kan en miljövänlig och vibrationsfri 

brytningsmetod vid t.ex. stenbrott skapas. Hålrader borras i berget som sedan fylls med expan-

derande kemikalier som spräcker berget så pass mycket att efter reaktionen är över kan hydraulham-

maren lossgöra berget för vidare förädling (se bild 14). 

 

Bild 14. Arbetsgång vid användning av expanderande kemikalier och hydraulhammare. 

3.5 Bergbrytning och skuthantering 

I skånska Åstorp finns en bergtäkt som drivs av Skanska. I täkten får endast sprängning av 

bergmaterialet ske på vissa ställen. Hydraulhammare används som primärt brytningsredskap då 

sprängning inte är tillåten (bild 15). 

 

Bild 15. Primärbrytning med hydraulhammare, Skånska makadam Åstorp 

3.6 Diskussion 

Användningen av hydraulhammare som primär brytningsmetod är tyvärr inget som tillämpas särskilt 

ofta i gruvor, täkter etc. Metoden kräver ett uppsprucket berg eller relativt trasigt berg för att uppnå 

en effektiv brytning. Som nämndes tidigare i kapitlet kan expanderande kemikalier och hydraul-

hammare skapa en effektiv brytningsmetod med positiva effekter på miljö och närområde p.g.a. att 

man slipper vibrationer, gaser och andra otrevliga effekter som sprängning ger. I Sverige finns planer 

på att testa metoden med expanderande kemikalier och hydraulhammare i Skåne. En av nackdelarna 

med denna metod är tidsåtgången som är lång, och förlängs vid kall väderlek. 

http://www.atlascopco.se/
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4. TBM – Tunnelborrmaskin 

4.1 Fakta TBM 

Med en TBM borras hela tunnelprofilen i ett enda steg så kallad fullortsborrning och man slipper 

konventionell borrning/sprängning. Maskinen består av följande huvuddelar (se bild 16 och bild 17): 

maskinkropp, borrhuvud, matningsanordning, styranordning samt last-/transportutrustning. 

 

Bild 16. Tunnelborrmaskin (www.citytunneln.com) 

 

Bild 17. TBM serviceenhet (www.citytunneln.com) 

Tunnelborrmaskiner eller TBM har använts och används i dagsläget i flertalet tunnelprojekt men 

kräver långa tunnellängder då maskinerna är dyra och oftast framtagna specifikt för projektet.  

En tunnelborrmaskin tar sig fram igenom berget med hjälp av hydrauliska domkrafter som pressar 

maskinen framåt med en kraft på ett par tusen kilonewton. Längst fram på maskinen sitter ett 

borrhuvud med flertalet skärhuvuden monterade som med hjälp av den påtryckande kraften krossar 

berget till småbitar. Berget transporteras därefter ut från borrhuvudet till borrkammaren sen vidare 

via en transportskruv till ett transportband. Bergmassorna matas på så vis ut från fronten och ut i 

dagen. Bergmassorna återanvänds till bl.a. betongtillverkning. 

Eftersom maskinen tar sig fram genom berget transporteras tunnelsegment av betongplattor in i 

tunneln som sätts ihop till en tunnelring. Under detta moment kan även injektering ske.   

Största delen av arbetet pågår i den främre delen av maskinen där manövrering, borrning, transport 

av materialet samt uppsättning av betong segment sker. I bakre delen finns vatten och el försörjning 

samt transport för betong segment och bergmassor. I direkt anslutning till tunneln tillverkas ofta 

betongsegmenten som används till tunnelringen. 

Borrningen sker med stor precision tack vare modern mätteknik, på markytan används ett 

referensnät av kända stompunkter i plan och höjd. Punkter i plan tas fram genom GPS, punkterna i 

höjd tas fram genom avvägning. Utifrån kända punkter vid tunnelns mynning etableras allt eftersom 

maskinen flyttas fram nya stompunkter och fixpunkter. Stompunkter i plan och höjd mäts med 

traditionell teknik. Ett nytt nät av stompunkter etableras till främre delen av maskinen, på den 

stompunkt som finns längts fram i tunneln är en totalstation placerad som kontinuerligt med laser 

mäter mot en mottagare längst fram på maskinen. Via styrsystemet presenteras maskinens verkliga 

http://www.citytunneln.com/
http://www.citytunneln.com/
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position, dels den position den skall ha. På så vis styr maskinen mot att de två positionerna skall vara 

lika. (www.citytunneln.com) 

4.2 Sköldtyper 

Det finns ett flertal olika modeller av maskinen för att klara av de flesta geologiska förhållanden (se 

diagram 2). Man kan dela in maskinmodellerna i öppna eller sköldade maskiner; sköldade används 

vid dåliga bergförhålladen. Exempel på sköldtyper framgår av bild 18. 

 

Diagram 2. Olika typer av TBM och lämplig tunneldiameter (www.herrenknecht.com). 

 

Bild 18. Olika typer av sköldade TBM (www.herrenknecht.com) 

4.2.1 EPB – Earth pressure balance 

EPB-metoden gör det möjligt att borra i jord och sedimentära bergarter samt även under vattentryck 

genom att borrningen sker i en trycksatt sluten enhet. Materialet som krossas av skärhuvudena 

hjälper till att stödja tunnelfronten vilket skiljer sig från andra modeller som är direkt beroende av 

sekundär förstärkning. Materialet faller ut bakom borrhuvudet till borrkammaren och blandas med 

vatten. EPB-skölden användes vid bygget av citytunneln. 

4.2.2 Mix shield 

Mixshield-metoden används där tunnelfronten är instabil eller blandade geologiska förhållanden 

råder, materialet som faller ut från borrhuvudet blandas i borrkammaren med bentonit. Borrningen 

med denna metod utförs även under trycksatta förhållanden. Bentonit blandningen matas in i 

borrkammaren via en luftbubbla och resulterar i samma tryck som det aktuella jord-/vattentrycket i 

tunnelfronten, vilket förebygger att okontrollerad genomträngning sker eller att stabiliteten i 

tunnelfronten äventyras. En mixshield-TBM kan köras utan trycksatt kammare. 

4.2.3 Slurry shield 

Under borrning med slurry shield är borrkammaren trycksatt med en vätskeblandning som förhindrar 

att vatten tränger in samt att instabiliteter i tunnelfronten sker. Slurryblandningen transporteras in 

http://www.citytunneln.com/
http://www.herrenknecht.com/
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till borrhuvudet via ett rör, och transporters ut på samma sätt. Materialet som pumpas ut tas om-

hand för att kunna återanvändas i tunneln. En slurrysköld används vid byggandet av Hallandsås-

tunneln. 

4.2.4 Single shield 

Maskiner med single shield går under kategorin open-shielded därför att de inte borrar under sluten 

trycksättning.  Single shield används till sprött eller mjukt berg, och används även mycket olika 

utföranden till hårt berg. Materialet som bryts loss i tunnelfronten transporteras bakom borrhuvudet 

för vidare transport ut till transportband som tar materialet ut i dagen. Hydraulisk tryckkraft tar 

maskinen framåt genom att trycka på det nyligast installerade betongsegmentet.  

4.2.5 Double shield 

De dubbelt sköldade tunnelborrmaskinerna är bland de mest tekniskt avancerade, maskinen kan 

bryta berg samtidigt som betonglining installeras genom att endast den främre delen av maskinen 

trycks framåt när borrningen utförs, detta kan dock endast tillämpas vid bra berg då den så 

kallade ”grippern” som agerar motstånd till de främre tryckcylindrarna kräver ett bra berg som 

support. 

De dubbel sköldade maskinerna kan även anpassas efter olika förhållanden under själva 

tunnelborrningen. Vilket gör att den passar bra vid långa tunnlar i hårt berg samt tunnelbyggen 

under vatten eller där man måste gå igenom förkastningszoner.  

4.2.6 Gripper TBM 

En slags tryckplattor såkallade grippers är placerade runt om tunnelborrmaskinen som pressas mot 

tunnelväggen, hydrauliska cylindrar pressar i sin tur mot tryckplattorna vilket resulterar i att 

maskinen rör sig framåt och lossgör berget.  Den maximala borrlängden regleras av längden på 

tryckcylindrarna. När en borrlängd är utförd förflyttas maskinen framåt för att kunna borra 

ytterligare en längd. Framdriften hos en Gripper TBM är beroende på tiden det tar att installera 

stödelement, betongsegment etc.  

4.3 Projekt Hallandsås 

Vid projekt Hallandsås arbetar tunnelborrmaskinen Åsa är en specialmaskin av typen slurry-shield. 

Maskinen kan köras under slurry tryck på 8 bar under dåliga bergförhållanden med mycket 

vatteninträngning och bitvis med ett tryck på 13 bar. Vid goda bergförhållanden körs maskinen utan 

trycksatt borrkammare och borrar med en medelhastighet på ungefär 12 meter per dag. Ett 

sonderings- och injekteringssystem finns längst fram i maskinen för att ta reda på vilka berg-

förhållanden som väntar längre fram i berget. Om berget skulle vara av dålig kvalitet längre fram så 

kan fler hål borras och injekteras för säkrare framdrift.  

4.4 Projekt Citytunneln 

Vid projekt Citytunneln användes två maskiner av typen EPB – Earth pressure balance shield som tog 

sig fram med en medelhastighet på ungefär 30 meter per dag. EPB-metoden tillämpades på grund av 

att borrningen delvis skedde under Kungsparkskanalen samt att berget var relativt kraftigt 

vattenförande. 
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4.5 Diskussion 

Tunneldrivning med TBM kan visa sig vara succé men även sluta i tragedi. Man bör ha god kännedom 

om bergförhållanden för det aktuella projektet eftersom maskinerna alltid anpassas för det specifika 

tunnelprojektet. En TBM kan alltså visa sig vara mindre flexibel än konventionell borrning/sprängning 

men även i vissa fall enda lösningen för att överhuvudtaget klara av tunneldrivningen. 

Kostnadsmässigt är TBM-maskinerna mycket dyrare än konventionella metoder, men beroende på 

hur effektivt maskinen kan arbeta finns möjlighet till enormt bra framdrift vilket resulterar i positiva 

ekonomiska resultat. Som referens till denna diskussion kan projekt som t.ex. Hallandås, Citytunneln 

eller TARP, USA ge en överblick om hur olika det kan se ut vid ett tunnelarbete.  

 Projekt Hallandsås kunde under en dålig månad ha en framdrift på 40–50 meter  

 Projekt Citytunneln hade i genomsnitt en framdrift på 30 meter per dygn 

 Projekt TARP, USA hade sitt rekord på 50 meter per dygn 
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5. Fysikaliska metoder 

5.1 Vattenspräckning 

Med hjälp av vattenspräckning kan man spräcka berg och sten till i flera delar för vidare förädling, 

metoden är ett bra alternativ till sprängning då den som många andra icke-explosiva metoder inte 

skapar vibrationer, damm och gaser. Metoden kan användas till spräckning av berg, stenar, block och 

betongfundament i gruvor, utomhus och inomhus. 

Arbetsgången för vattenspräckning framgår av bild 19. I ett första steg borras hål i berget till ungefär 

80 % av höjden, efteråt så fylls hålen med vatten i tillräcklig mängd. En laddningsenhet placeras i 

hålet varefter tändpatronen monteras. Lämpligt skydd täcks över området som skall spräckas och en 

hammardel monteras över hålet där även avfyringslinan fästs. Produkten är efter genomförda 

moment färdig för användning. 

 

Bild 19. Arbetsgång vid vattenspräckning (www.sbteknik.se). 

5.2 Safex 

Denna produkt är en gasgenererande komposition för effektiv spräckning och sönderdelning av berg, 

stora stenar och betong med nästan obefintliga vibrationer och buller. Safex innehåller inget 

sprängämne eller krut. 

Den ger omedelbart resultat och är utvecklad för att vara ett säkrare alternativ till sprängning i 

känslig miljö. Det krävs inga särskilda myndighetstillstånd för förvärv, användning eller förvaring av 

eget förbrukningsförråd. Produkten vänder sig till företag inom bygg och anläggning, gräv och schakt, 

bergsprängning, bergarbete ovan och under jord, skuthantering, rivning etc. (www.safex.se) 

Det finns många fördelar med att använda gasgenererande kompositioner, produkten kan användas 

vid känsliga ställen tack vare att nästan inga vibrationer, damm eller buller uppstår. Flera hål kan 

även laddas och skjutas samtidigt, vågräta som lutande. Produkten blir inte påverkad av väderlek etc. 

Safex ger en hävande effekt istället för splittrande vilket betyder att block mm kan brytas utan 

extraarbete. Produkten används med fördel till värdefulla mineral med liten materialförlust samt 

kontinuerlig gruvdrift utan onödiga uppehåll.  

5.2.1 Arbetsgång 

Arbetsgången vid användning av Safex illustreras i bild 20. Som första steg i arbetsgången borras 

hålen, Safex sänks sedan ner i hålet med tändtrådarna riktade nedåt och sand eller fuktig jord packas 

lätt ner i hålet. Efter packning ansluts tändtrådarna till en tändapparat och är färdig för användning.  

http://www.sbteknik.se/
http://www.safex.se/
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Bild 20. Arbetsgång vid användning av Safex (www.safex.se) 

Safex kan vara snabbare och mer ekonomiskt än annan konventionell sprängnings eller 

spräckningsteknik om man betänker besiktningskostnader, tidsvinst, material, försäkringar etc. 

(www.safex.se) 

5.3 C.F.I. Controlled foam injection 

C.F.I. är en metod som bygger på att ett högt tryck, av injekterat skum bildas i ett borrhål och skapar 

en kontrollerad sprickbildning av berget. Riskerna för stensprut, gaser och vibrationer är låga med 

denna metod. Den höga viskositeten hos skummet samt den lagrade energin skapar en kontrollerad 

och effektiv sprickbildning. Trycket som krävs för att skummet skall initiera sprickbildningen är lägre 

än hos explosiva metoder, vilket är en av flera fördelar med metoden. 

Själva C.F.I.-utrustningen kan även monteras på en borrigg och på så vis få ett komplett brytnings-

redskap (bild 21 och bild 22). Vid användandet av metoden kan andra maskiner vara kvar på 

arbetsplatsen utan större risk för skador. 

 

Bild 21. Borrigg med C.F.I.-utrustning (www.aquafoam.com) 

http://www.safex.se/
http://www.safex.se/
http://www.aquafoam.com/
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Metoden kan användas till spräckning av berg och betong, tunneldrivning, strossning av befintliga 

underjordiska utrymmen, dikning samt skuthantering. 

Från början var C.F.I. utvecklad till att hantera skut inom gruva och sten industri, men kan även 

användas som brytningsmetod i bra och dåligt berg. Vid användning av C.F.I. minskar även risken för 

skador på berget intill brytningen vilket kan resultera i lägre förstärkningskostnader. 

 

Bild 22. Borrigg med C.F.I.-utrustning (www.aquafoam.com) 

5.4 Diskussion 

För att bryta större volymer berg kan fysikaliska metoder uppfattas som ett sämre alternativ med 

den teknik som finns i dagsläget, men metoderna är absolut att räkna med antingen som komple-

ment till konventionell brytning eller brytning i mindre skala. För att sönderdela skut, mindre strossar 

eller diken är dessa metoder ett alternativ att räkna med. Metoderna visar samma goda beteende 

som de flesta andra icke-explosiva metoderna. 

  

http://www.aquafoam.com/
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6. Kemiska metoder 
Kemiska metoder för att bryta berg används ofta då vibrationer, damm eller andra negativa effekter 

kan uppstå vid ett arbete. Med kemiska metoder krävs inget tillstånd och nackdelarna är få. Ett 

arbete nära byggnader eller där markvibrationer absolut inte är tillåtet är kemiska metoder ett bra 

alternativ. Det finns i dagsläget väldigt många tillverkare såsom Ter-Mite, Dexpan och Silentmite. 

6.1 Expanderande kemikalier 

Expanderande kemikalier eller snigeldynamiten som den även kallas fungerar på så vis att produkten 

fylls i borrhålet ofta tillsammans med vatten och bildar en kemisk reaktion i borrhålet och på så vis 

skapar ett högt expansivt tryck som spräcker berget. Kraften som reaktionen skapar kan vara upptill 

100 MPa. Spräckhållfastheten ligger långt under 100 MPa hos många bergarter. Verkningstiden för 

själva spräckningsförloppet kan variera från ett par timmar upp till ett dygn. Vid kallt väder förlängs 

den och vid varmt väder förkortas den. 

Arbetsgången vid användning av expanderande kemikalier framgår av bild 23. Något som är viktigt 

vid användning av dessa ämnen är borrplanen vilket reglerar storleken på det spräckta berget. 

 

Bild 23. Arbetsgång vid användning av expanderande kamikalier. 

6.1.1 Ter-Mite  

Ter-Mite är ett av de kraftfullaste icke-explosiva demoleringsmedlen som finns på marknaden. 

Trycket Ter-Mite kan uppnå ligger kring 100 MPa och kan spräcka nästan alla kända typer av berg och 

betong. Ter-Mite blandas enkelt med ca 30 % vatten och hälls i borrhålen som bör ha storleken 38–

52 mm (se bild 24). 

Ter-Mite kan även sprutas in med hjälp av sprututrustning. Medan ämnet reagerar kan närliggande 

hål fyllas, de ämnen som finns i Ter-Mite är kalciumoxid, järnoxid, kisel samt aluminium. Efter 

spräckningsförloppet kan berget avlägsnas med konventionella metoder. Ideal temperatur för 

användning av Ter-Mite är -5 °C till +25 °C. (Termite-brochur 2009) 

 

Bild 24. Blockspräckning med Ter-Mite (www.ter-mite.se) 

Lämpliga användningsområden för Ter-Mite är enligt tillverkarens brochyr: brytning av massivt berg, 

blockbrytning, stenspräckning, rörgravsschakt, skuthantering, demolering av betongbyggnader, 

armerad betong, bryggor och vågbrytare samt tunnelutgrävning. Fördelarna med Ter-Mite är att 

metoden inte utsätter omgivningen för risker (inga vibrationer eller tryckvågor, tyst, rök- och 

dammfritt, ingen risk för flygande bråte, ingen förorening, giftfritt, vattenlösligt). Det krävs ingen 

besiktning av närliggande fastigheter och inte heller myndighetstillstånd eller specialutbildad 

http://www.ter-mite.se/
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personal/ specialutrustning. Enligt tillverkaren är medlet optimerat för nordiskt klimat, mycket 

kraftfullt och ekonomiskt. 

Vid blockspräckning med Ter-Mite borras först enligt lämpligt hålmönster med ett håldjup på ca 80 % 
av blockhöjden. Hålen fylls sedan med Ter-Mite och reaktion påbörjas. För håldiameter på 32–36 mm 
rekommenderas ett hålmellanrum på 20–40 cm; och för håldiameter på 38–51 mm ett hålmellanrum 
på 30–60 cm. 

Vid utgrävning av avsats (pallspräckning) med Ter-Mite skall borrhålen vinklas parallellt mot den fria 
ytan och lämpligt hålmönster borras (se bild 25). Vid en håldiameter på 32–51 mm rekommenderas 
ett hålmellanrum på 20–50 cm. Lämpligast bryts 1 hålrad åt gången. 

 

Bild 25. Pallspräckning med Ter-Mite (www.ter-mite.se) 

Vid djupspräckning (bild 26) eller tunnelutgrävning är den fria sidan på ovansidan, hålen måste då 

borras i 45–60 graders lutning. När Ter-mite expanderar lyfts berget tills det spräcks.  

 

Bild 26. Djupspräckning med Ter-Mite (www.ter-mite.se) 

6.1.2 Kostnader och begränsningar 

För att spräcka ett block på ca 10 m3 krävs ungefär 45 kg Ter-Mite, vilket uppgår till en kostnad på 

ungefär 2500 SEK. Tiden det tar för ämnet att reagera och spräcka blocket uppgår till lite mer än ett 

dygn, tiden för reaktion kan fördröjas vid kall väderlek. 

För att spränga ett block krävs ungefär 70 gram/m3 dynamit vid frisprängning samt tändmedel. 

Sprängämnesmängden för ett 10 m3 block uppgår till 700 gram. Tiden det tar för att borra/ladda och 

spränga blocket uppgår till ca 35 minuter. 

6.2 Sylentmite 

Sylentmite är som Ter-Mite en mix av naturliga mineraler som med tillförsel av kallt vatten skapar ett 

expansivt tryck på ungefär 140 MPa, vilket är 40 MPa mer än hos Ter-Mite. Sylent-Mite bryter betong, 

granit, marmor, kalksten, sandsten samt andra slags sten och berg. Produkten ger en kontrollerad 

brytning enligt borrmönster utan höga ljudnivåer eller dammbildning (se bild 27). 

(www.sylentmite.ca) 

Egenskaperna hos de expanderande kemikalierna är ungefär desamma som för Ter-Mite. 

http://www.ter-mite.se/
http://www.ter-mite.se/
http://www.sylentmite.ca/
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Bild 27. Brytning av stenblock (www.sylentmite.ca). 

6.3 Kemisk borrning 

Med olika slags kemikalier i samarbete med borrning kan man lösa upp olika bergarter (se bild 28). 

En bred variation av kemikalier kan användas för att lösa upp berg. Kemisk borrteknik använder hög-

reaktiva kemikalier såsom fluor eller andra halogener för att åstadkomma snabba reaktioner i berg. 

Dessa våldsamma reaktioner är mäktiga nog att sätta eld på asbest men skapar ofarliga gaser som 

lätt tas om hand. Tester i laborationer har visat att med kemikalier kan man effektivt borra sandsten, 

kalksten och granit. (Minde 2006) 

 

Bild 28. Kemisk borrning (Minde 2006) 

6.4 Diskussion 

Som med många andra icke-explosiva metoder genererar även kemiska metoder många fördelar vid 

användandet t.ex. vibrationsfritt, dammfritt, låga ljudnivåer samt säkerhet vid arbetsplatsen. Att 

sönderdela ett skut av skaplig storlek med expanderande kemikalier kan ta upp till ett dygn vilket är 

rätt lång tid om man jämför med sprängmedel som hade sönderdelat skutet på betydligt kortare tid. 

På LKAB i Malmberget finns planer att testa expanderande kemikalier för bergspräckning vid känsliga 

områden. 

Orsaken till att metoden används tämligen sällan är den stora tidsåtgången och det höga priset på 

expanderande kemikalier, men givetvis finns även en skillnad på slutresultatet om man använder 

sprängämnen eller expanderande kemikalier.  

Kemisk borrning används på vissa ställen utomlands, men har inte visat ha någon större framgång i 

Sverige ännu. 

  

http://www.sylentmite.ca/


 

24 

7. Hydraulisk spräckning 
Hydraulisk spräckning är en säker och miljövänlig icke-explosiv brytningsmetod som lämpar sig för 
schakt och bergbrytning. Metoden fungerar även som ett bra komplement till kemikaliska metoder. 
 
Metoden går ut på att med hjälp av hydrauliskt tryck inifrån krossa sten, berg och betong. Trycket 
påverkar en stång som är placerad mellan två kilar, vilka av trycket expanderar mot väggarna i 
borrhålet som borrats innan spräckning kan påbörjas. När trycket i borrhålet stigit över materialets 
hållfasthet sker klyvningen av materialet. Flera enheter kan även seriekopplas för effektivare klyvning 
eller större block (bild 29). Det finns även spräckningsmetoder som bygger på att kilen påverkas av 
slagkraft från en hammare som slår mot en stång som är placerad mellan kilarna. 
 

 
Bild 29. Klyvning av granitblock (www.elco.com) 
 
För att kunna använda metoden krävs följande; hydraulisk spräckcylinder, högtrycksslangar, 
kopplingar samt en motordriven hydraulpump. 

7.1 HydraX 

HydraX (bild 30) är en hydraulspräckningsutrustning lämpad för 

sten och betong och klarar tryck uppemot 600 ton och kan spräcka 

de flesta material. 

Fördelarna med att använda HydraX är många: dammfritt, 

vibrationsfritt, lättanvänt, snabb process, ekonomiskt och 

framförallt ekologiskt. 

Tidsåtgången för att spräcka ett block är inte mer än ett par minuter, 

om man bortser från borrning av spräckningshålen. 

  Bild 30. HydraX-spräckutrustning 

(www.swedeq.se) 

http://www.elco.com/
http://www.swedeq.se/
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7.2 Darda spräckmetod 

Darda är ett företag som utvecklar maskiner som är lämpliga för spräckning och demolering. Deras 

spräckningsutrustning är välkänd och testat på många olika sätt. Dardas spräckning fungerar på 

samma sätt som många andra, d.v.s. att ett hydraultryck pressar på en stång som i sin tur gör att kilar 

pressas ut mot borrhålsväggen (se bild 31). Med Dardas metod kan betong, berg och stenblock 

spräckas. 

 

Bild 31. Darda spräckmetod (www.darda.de) 

7.2.1Darda-tunneldrivning 

Vid ett tunnelarbete (bild 33 och bild 32), som innefattade drivning av en 20 meter lång tunnel för 

avloppsvattenledningar använde man Dardas kilmetod p.g.a. att två hus hade byggts ovan tunnelns 

tänkta riktning och uteslöt då att sprängmedel kunde användas, samtidigt som stora demolerings-

verktyg inte kunde få plats att arbeta i tunneln. Berget var också för hårt att kunna använda 

handhållna demolerings verktyg. Arbetet kunde endast utföras med hjälp av Dardas spräcknings 

verktyg, d.v.s. utan att skapa damningar, vibrationer samt att inte skada husen som låg ovanjord.  

För att utföra arbetet användes en Darda C 11 SL spräckare samt en 

mobil kompressor. Två arbetare skötte borrning och spräckning 

medan en tredje tog hand om berget som skulle transporteras bort. 

Tunneln blev klar på under 40 dagar.  

  

Bild 33. Tunneldrivning med 

Dardametoden (www.darda.de) 

Bild 32. Tunneldrivning med Darda 

spräckmetod (www.darda.de) 

http://www.darda.de/
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7.3 Diskussion 

Lämpliga kemiska och hydrauliska spräckningsmetoder för berg med olika hållfasthet framgår av 

diagram 3. 

Att använda sig av hydraulspräckning istället för explosiva metoder har många fördelar t.ex. att 

nästan inga vibrationer uppstår, väldigt lite damm, inga gaser samt att det är skonsamt mot 

omgivningen. Att använda sig av metoden kan ibland vara tidskrävande och icke ekonomiskt vilket är 

en av faktorerna till att metoden används mer sällan än ofta. En effektivare och kraftfullare typ av 

klyvning hade varit ett bra alternativ till många sorters brytning av berg. 

 

 

Diagram 3. Lämpliga kemiska och hydrauliska spräckningsmetoder 

för berg med olika tryckhållfasthet. 
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8. Övriga metoder 

8.1 Plasmasprängning 

Plasmasprängningstekniken är patenterad av Noranda Technology Centre och bygger på att en 

elektrolytlösning pressas ner i ett borrhål under högt tryck, kombinerat med hög temperatur. 

Plasman expanderar snabbare än en vanlig seismisk våg. Energin fortplantas i det omgivande berget 

som en stötvåg, vilket som i sin tur åstadkommer ett spänningsfält, vilket resulterar i att berget 

sönderdelas utan dammbildning och stenkast. (Minde 2006) (Liinanki och Nyström 1995) 

Metoden har testats på skut upp till 4–5 ton med positiva resultat. 

Metoden summeras på följande sätt 

 Pålitlig och effektiv 

 Enkla operationer, borrning och sprängning är väl lämpade för robotisering och 

automatisering 

 Bergets hårdhet är insignifikant. 
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9. Rekommendationer och slutsats 
I den här rapporten har följande typer av icke-explosiva metoder behandlats: mekaniska, hydrauliska, 

kemiska samt fysikaliska. Slutsatserna man kan dra för dessa metoder är något begränsade p.g.a. att 

detta endast är en litteraturstudie. Många av metoderna är begränsade av bergets tryckhållfasthet, 

draghållfasthet samt hårdhet. 

Den stora skillnaden mellan metoderna är tidsåtgången, samt det förarbete som krävs. Att spräcka 

berg med kemiska metoder kan ta ett dygn, medan samma bergmassa kan fräsas eller klyvas på 

kortare tid, eller sprängas på betydligt kortare tid. 

Många av metoderna måste även anpassas specifikt för olika projekt vilket är en av anledningarna till 

att det är svårt att uppskatta kostnader jämfört med konventionella metoder. 
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