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ü ^ ^ ^ ^ ^ N D E R vintermânaderna 1941 och 1942 utfördes 
^ t ^ | | ^ p ^ för specieUt ândamâl en serie sprangningar i Gull-
^ ^ ™ f f l ^ marfjorden vid Bornö hydrografisk-biologiska 
' t ^ H F I ^ ^ station i Bohusldn. Fjordens djup pa arbets-
platsen uppgick till omkring 40 m, istackets tjocklek till 
41 cm. Enàr vissa iakttagelser frân dessa sprangningar tor-
de vara av mera allmant intresse, lamnas i det följande en 
kort resumé betràffande denna del av undersókningarna. 

Om sprangningar företagas under, i och over istacket i en 
sjö, f inner man latt, a t t sprangningsförloppet blir vasentligt 
beroende av sprangcentrums lage relativt isens överyta. 
Tre olika typer av sprangningsförlopp kunna sarskiljas: 

1. Sker sprangningen pa stort djup och med liten ladd-
ning, genombrytes icke istacket. Detta blir dâ tillsynes opa-
ver kat av sprangningen, sa vida detsamma ar , oskadat. 
Skottet ger sig i dylikt fall tillkânna endast som en »sàtt-
ning» i istacket. Om daremot istacket ar sarat exempelvis 
genom at t det hal, genom vilket sprangladdningen nerförts, 
icke tilltappts, ger sig explosionen tillkanna genom en geysir-
artad strâle, som med stor kraft pressas upp genom hâlet. 
E t t fotografi frân ett dylikt skott visas i fig. 1. Minskas 
laddningsdjupet successivt, bli förhallandena i stort sett 
oförandrade intill dess man uppnâtt det kritiska djup, för 
vilket istacket nât t och jamnt genombrytes. 

2. Minskas laddningsdjupet ytterUgare under i övrigt oför
andrade förhallanden, blir effekten att isen genombrytes och 
en mer eller mindre kraftig vattenkaskad kastas upp i luften. 

Âr laddningsdjupet endast obetydligt mindre an det kri
tiska djup, för vilket isen nât t och jamnt genombrytes, fâr 

uppkastet formen av en i överytan »ullig)>, konformad eller 
stackformad dom, som vid lagre uppkast narmast pâmin-
ner om en höstack. E t t dylikt uppkast visas â fig. 2. 

Minskas laddningsdjupet under i övrigt oförandrade för
hallanden, ökas uppkastets höjd kraftigt. I sâdant fall 
kan man tydligt iakttaga, a t t vattenhastigheten i uppkastets 
inre delar âr större an i ytterpartierna och att vattenmas-
sorna vàlla ut frân uppkastets centrala delar allteftersom 
uppkastet rör sig uppât. 

Minskas laddningsdjupet ytterligare, fâr uppkastet allt-
mera formen av en pelare, som i manga fall delar sig i form 
av en karve. E t t dylikt uppkast visas i fig. 3. 

Fig. 1. Fig. 3. 



3. Minskas laddningsdjupet annu mera, blir uppkastet 
allt mera diffust för at t slutligen helt försvinna. Den syn-
liga effekten blir dâ endast en fördjupning i vattenmassan av 
form som en rotationsparaboloid. I detta fall gâr uppenbar-
ligen huvudparten av den i sprângâmnet frigjorda energien 
over till luften, vilket framgâr dârav, a t t en skarp knall 
höres, under det a t t man i övriga fall endast förmarker 
en dov small, om överhuvudtaget nagot Ijud alls kan 
höras. 

Dessa förhallanden aro val kânda för sprangteknikerna 
och behöva darför icke nar mare beröras. Daremot synes, 
sa langt den officiellt tillgangliga litteraturen utvisar, tidi-
gare icke ha observerats, a t t i verkligheten tvenne uppkast 
förekomma. Att sa âr förhallandet framgâr sârskilt tydligt 
av nedanstâende fotografier 4 och 5, vilka aro tagna med 
ett tidsintervall av 0,437 sekunder. 

A det forst namnda fotograf iet visas det primara uppkas
tet pa vag uppat med stor hastighet. Samtidigt framtrader 
vid pelarens bas et t sekundart uppkast, vilket riktigast kan 
betecknas som rekyluppkastet. Av allt a t t döma orsakas 
namligen detta uppkast av den rekylverkan, som uppkom-
mer, dâ de vid gasklotets utvidgning ât alla sidor pressade 
vattenmassorna âter rusa tillbaka för at t fylla tomrummet, 
nàr gasklotet nâr upp till vattenytan och gaserna gâ ut i 
fria luften. Rekyluppkastet börjar â bilderna framtrada i 
fig. 4, men forst i fig. 5 visas det kraftigt utvecklat. I rekyl
uppkastet befinna sig vattenmassorna till synes i »kokning », 
vilket troligen kan förklaras dârmed, att vattnet i detta 
uppkast avgiver de gaser, som genom det kraftiga trycket 
iinder explosionen absorberats i vattenmassan. 

I de fall, dâ rekyluppkastet àr tillrackligt kraftigt för at t 
sönderbryta isen, vilket intrâder vid visst förhallande mel-
lan sprangladdningens storlek och isens hâllfasthet, bhr 
vakens form obestâmd med söndertrasade iskanter. För 
mindre sprangladdningar, dâ isen blir opâverkad av rekyl
uppkastet, âr vakens form daremot strangt cirkelrund, vil
ket klart âdagalâgger, a t t denna vak bildas, dâ gasklotet 
nâr fram till isytan. At t denna förklaring torde vara riktig, 

Fig. 5. 

framgâr bast av fotografierna fig. 6, 7 och 8, av vilka det 
förstnamnda visar genombrottet, det andra en fas av skot-
tet dâ det primara uppkastet utbildats, medan det sista âr 
taget, dâ isen ytterligare sönderbrytes av rekyluppkastet, 
som har flyter samman med primaruppkastet. 

Av allt a t t döma utgöres darför det i litteraturen rörande 
sprângningar av detta slag pâvisade fenomen, som benâm-
nes reflekterande bottenvâgen, i sjalva verket av tvenne 
företeelser, vilka icke sarskilts, namligen dels det ovan 
pâvisade rekyluppkastet, samt dels frân bottnen reflek
terade vâgor. Den senare har emellertid pa langt nâr icke 
samma energikoncentration som rekyluppkastet. Detta 
skiljer sig för övrigt frân den reflekterade bottenvâgen aven 
dâri, a t t dess beroende av bottendjupet pa sprangningsplat-
sen âr av helt annan art an det, som galler för de frân bott
nen reflekterade tryckvâgorna. 

Rekyluppkastets inverkan pa vakens storlek och form 
kan sâlunda lâmna förklaring till det redan av 1874—1876 
ars Skandinaviska Minkommission iakttagna förhallandet, 

Fig. 6. 
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Fig. 7. Fig. 8. 

at t gasklotets radie icke överensstammer med storleken av 
den vak, inom vilken isen sonderbrytes. Om namligen 
hansyn tagits till det sekundara uppkastets inverkan, hade 
det helt visst varit möjligt a t t identifiera samhörigheten 
mellan gasklotets dimensioner och vakens storlek vid genom-
brytningsögonblicket. Vid berâkningen av de skador, som upp-
komma vid en sprangning av förevarande slag, ar det darför 
nödvandigt a t t noga sarskilja de verkningar, som uppkomma 
av det primara resp. sekundara uppkastet, frân den âverkan, 
som kan uppkomma genom de olika slag av vagrörelser, som 

uppkomma«vid sprangningar av denna art och som sannolikt 
âtminstone i viss utstrâckning généreras av uppkasten. 

Förevarande undersökningar ha möjliggjorts genom till-
mötesgaende frân Svenska hydrografisk-biologiska kom-
missionen liksom ocksa frân det med kommissionen samar-
betande Oceanografiska Institutet i Göteborg. Vardefullt 
bistand har aven lamnats av Vastkustens Marindistrikt, 
Bergslagernas Jarnvagsaktiebolag, Aktiebolaget Götaver-
ken samt Nitroglycerinaktiebolaget, som bl. a. tillhanda-
hâllit for sprângningarna erforderliga sprângâmnen. 
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