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DATABORING - HV A HENDTE? 

Thomas M. Edvardsen, Sandvik Tamrock AS 

Innledning 

Skandinaviske entrepren0rer startet på 80-tallet utviklingen av fulldata borrigger til 
tunneldriving sammen med utstyrsleverand0rene. Målsetningen var n0yaktigere kontur, 
mindre sikring, mindre overmasse, raskere boring og st0rre inndrift. 

Etter over 20 års erfaring med databoring drives de fleste tunneler i Sverige og Norge 
med relativt moderne rigger med forskjellig grad av data instrumentering. Dessverre 
utnyttes ikke potensialet i utstyret slik utviklerne og leverand0rene tenkte seg det. 

Dette föredraget skal ta for seg kort historikk om utviklingen av fulldatarigger. Et 
litteraturs0k er gjennomfärt for å dokumentere fordelene ved fulldata boring, og dette 
föredraget vil fokusere på hvorfor entrepren0rer i dag ikke utnytter dette potensialet fullt 
ut. Foredragsholderen 0nsker med föredraget å påvirke entrepren0rene slik at 
potensialet i fulldata boring kan utnyttes bedre for fremtiden. 

Litt historikk 

Datastyring av tunnelrigger for automatisk salveboring ble f0rst introdusert av Ing. T. 
Furuholmen A/S med den f0rste fullskala prototyp i 1978. Det var en tre boms rigg 
bygget av Andersen Mekaniske Verksted (AMV). Styringssystemet ble utviklet av 
Senter for Industriforskning [l]. De sentrale personene i denne utviklingen etablerte i 
1982 firmaet Bever Control A/S. 

Tamrock utviklet sin f0rste prototyp på fulldatarigg i 1984, en Tamrock Datamatic, som 
ble solgt til Selmer Furuholmen i Norge. Selmer Furuholmen gikk så inn i et samarbeid 
med Tamrock som i 1986 overtok rettighetene for videre utvikling av de mekaniske og 
datatekniske spesifikasjoner for å forbedre riggen gjennom automatisering og 
selvf0lgelig for produksjon [2]. De f0rste serieproduserte fulldata borriggene fra 
Tamrock ble levert i 1987 med datamaskin fra Norwegian Electronics als. Tamrock 
utviklet deretter konseptet med Superdrilling som ble lansert i 1989, mens det siste 
utviklingstrinnet kom i år 2000 med Ax.era-serien. 

Atlas Copco's gjorde på sin side de f0rste fors0k med å utvikle en automatisk borrigg 
allerede på starten av 70-tallet. Datidens elektronikk krevde store datamengder og 
kraftforbruket var f0lgelig enormt. Det var derfor f0rst etter at de f0rste 
mikroprosessorene kom på markedet at et mer salgbart produkt så dagens lys [21]. Atlas 
Copco introduserte sin f0rste kommersielt tilgjengelige fulldata 2-boms Robot Boomer i 
Las Vegas i 1986. 

Montabert lanserte også sin fulldata Robofore på 80-tallet, men denne ble kun produsert 
i noen få eksemplarer og ikke solgt i Skandinavia. 
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Dagens alternativer for fulldata boring slik vi kjenner det i Skandinavia er således enten 
med Bever Control sitt Bever 2000, Atlas Copco sin ABC Total eller med Tamrock sin 
TDATA. 

Utviklingen har i stor grad blitt påvirket av entrepren0rene og utdanningsinstitusjoner 
gjennom forskningsarbeid på riggene samt tilbakemeldinger fra brukere og byggherrer 
til krav om nyutvikling og produktforbedringer. Flere entrepren0rer kommenterer at de 
har vrert sentrale i utviklingen av datarigger takket vrere tilbakemeldinger de har gitt og 
krav de har stilt overfor leverand0rene. I Norge har rigger og programvare dessuten blitt 
utviklet i samarbeid med NTH og SND og utdanningsinstitusjoner i Sverige og Finland 
har også bidratt til de forskjellige leverand0renes produktutvikling. 

Figur 1: Tamrock Axera Tl 1 DATA ble lansert i 2000 etter mange års produktutvikling. 

Noen viktige definisjoner: 

Overmasse: 

Ved utsprengning av en tunnel er man n0dt til å drive ut et st0rre profil enn 
designprofilet (teoretisk profil) for å sikre at profilet ikke blir for trangt (unngå 
undermasse ), og for å gi plass til neste salves påskromming. Denne planlagte 
overmassen kalles i noen land for "fysiologisk overmasse" (Fig. 2) eller teoretisk 
overmasse, og er en n0dvendighet i den forstand at undermasse, eller "kn0l" som det 
også kalles, er tidkrevende og kostbart å strosse bort og derfor fors0kes å unngås så godt 
det lar seg gj0re. 
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"SOVRASPESSORE FTSIOLOGICO" - "PHYSIOLOGICAL OVERBREAK" 
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Figur 2: Teoretisk overmasse [3]. 

A 

Teoretisk overmasse beregnes ofte ut i fra fjellets beskaffenhet, erfaringsnivå på 
operat0ren, eventuelle krav til utst0pning av tunnelprofilet, instrumenteringsgrad på 
borriggen og lignende. Disse parametrene er som regel gitt for prosjektet og kan ikke 
påvirkes nevneverdig av entrepren0ren. Når entrepren0rene snakker om "overmasse" 
snakkes det derfor som regel om den mengden utsprengt volum av fjell som kommer i 
tillegg tilden teoretiske overmassen (Fig. 3), alternativt brukes i noen land begrepet 
"overmasse" eller "overmassefaktoren" [13] som en samlebetegnelse om teoretisk og 
faktisk overmasse. 

"SOVRASPESSORE PATOLOGICO" - "PATHOLOGlCAL OVERBRFAK" 
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Figur 3: Faktisk overmasse [3] 
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Vanlige årsak:er til overmasse er altså svakhetssoner i bergarten, overknusing i sonen 
rundt konturhullene, unpyaktig posisjonering og retning på konturhullene eller en 
kombinasjon av disse. En faktor som for pvrig ikke er nevnt i figur 3 er et eventuelt 
boravvik. 

Boravvik: 

Faktisk overmasse påvirkes også sterkt av et eventuelt boravvik. 

Vanlige årsaker til boravvik er: 
dårlig ansett 
for liten stivhet i borstrengen 
dårlig styring av borstangen 
aggressiviteten til borkrona 
for tidlig påbrpsting 
for stor matekraft 
for stor borkraft i forhold til bommens stivhet 
hullengde 
bergartsforhold som feks. slepper i fjellet 

for å nevne noen av de viktigste parametrene. 

Denne problemstillingen er blant annet illustrert av Atlas Copco i en artikkel i World 
Tunneling [4], og figur 4 viser skjematisk hvordan boravvik utarter seg ved dårlig 
påskromming og vanskelige fjellforhold. Slepper i fjellet og mineralogiske forhold vil 
videre kunne gi avbpyning under boring og skape ytterligere boravvik. 

F 

Figur 4: Baravvik pga dårlig ansett og påskromming [ 4 ]. 

Det finnes tiltak: som kan gjennomfäres på borriggen for å redusere overmasse grunnet 
boravvik. Slike tiltak: er bedre styring med fremre- og midtre borstp, valg av rett type 
borstål (rett borkrone og stivere stang), valg av stive bommer, innstillinger av 
borparametre på rigg, avansert fastboringsautomatikk (Fig. 5) og ramp-funksjon for 
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gradvis 0kning av slag-, mate- og rotasjonstrykk ved påbr0sting og etter aktivisering av 
fastboringsautomatikken. 
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Figur 5: Skisse som viser prinsippene for fastboringsautomatikk og rampfunksjon for 
rigger med Tamrock THC 560 hydraulisk kontrollsystem. 

Det er viktig at disse tiltakene evalueres for hvert enkelt anlegg ettersom kravene til 
n0yaktighet kan vrere forskjellige og de bergartsrelaterte forutsetningene ikke 
n0dvendigvis er like avgj0rende for boravviket på forskjellige anlegg. 

Ettersom boravvik påvirkes av mange forskjellige utenforliggende faktorer og i mindre 
grad kan påvises redusert ved valg av fulldata instrumentering, vil temaet ikke bli belyst 
videre i dette föredraget. 

ManueU-. halvdata- og autoboring med fulldata tunnelrigg: 

Fulldata borrigger kan opereres både helt manuelt, i halvdata modus og i autoboring 
(fulldata). Definisjonen på de forskjellige metodene kan kort forklares på f0lgende 
måte: 

Manuell boring: 

En fulldata borrigg kan opereres som en manuell rigg der alle funksjoner styres 
manuelt. Dette er som regel kun tilfelle dersom det oppstår feil på datasystemet. 
Operat0ren borer da salva manuelt inntil datasystemet blir reparert. Ved manuell boring 
må hullene som skal bores merkes opp på stuff en. 

Halvdata boring: 

Operat0ren flytter bommene og mateme manuelt etter en forhåndsdefinert borplan som 
vises på dataskjermen på borriggen. Etter at operatj1jren har plassert borkrona i stuffen 
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bores hullet automatisk og operat(ISren flytter bommen til neste hull. Halvdata boring 
med fulldata borrigg kalles ofte også for "manuell boring", og når det heretter refereres 
til "manuell boring" er det i denne betydning. 

For ytterligere förklaring henvises det til Ronny Nilsen [5] som beskriver halvdata 
boring på f(ISlgende måte: "Ved manuell boring må operat(ISren man(ISvrere bommen fra 
hull til hull ved hjelp av de forskjellige spakene. Posisjon og stikning må man(ISvreres av 
operat(ISren for hvert eneste hull. En erfaren operat(ISr vet sånn cirka hvor neste hull er og 
"grovinnstiller" bommen tilden er ca der hvor hullet skal vrere. Når bommen er kommet 
i denne posisjonen bruker operat(ISren dataskjermen til å finjustere." 

Autoboring (fulldata): 

Riggen barer automatisk etter en forhåndsdefinert borplan. Bommene flytter seg 
automatisk og barer alle hullene under oppsyn av operat(ISren. 

Figur 6: Autoboring med Tamrock Axera Tl 1 DATA. 
Operatr)ren overvåker boringen. 
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Fordeler med fulldata boring - slik leverandlfrene presenterer det: 

Målsetningen for utviklingen av fulldata borrigger var fra starten av nji'jyaktigere kontur, 
mindre sikring, mindre overmasse, raskere boring og st0rre inndrift. Dagens 
tunnelrigger hevder å kunne gi brukeren disse fordelene (Fig. 7): 
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Figur 7: Spesifikasjonsblad og nyhetsbladfra Tamrock, Bever Control og Atlas Copco. 

De forskjellige leverand0rene hevder i henhold til figur 7 f0lgende: 

Tamrock: 

Bever Control: 

Atlas Copco: 

The TDATA is an automatic control system for all drilling 
functions and boom positioning under supervision of a rig 
operator.( ... ) The computerized drilling of a preprogrammed drill 
plan enables continuous productivity, quality and economy [6]. 

Besparelse i bormeter, sprengstofforbruk, redusert overmasse, 
npyaktig kontur i kurver, redusert planleggingsarbeide [7]. 

Optional Advanced Boom Control (ABC) system supports and 
guides the operator in accurate drill hole positioning and 
alignment to reduce costly overbreak. ABC is available in three 
levels - Basic, Regular and Total." [8]. 

En presentasjon fra Tamrock forklarer videre i detalj hvilke fordeler som oppnås ved 
fulldata boring (Fig 8). 
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Figur 8. Presentasjon fra Tamrock [9 ]. 

Fordelene ved avansert instrumentering sies altså å vrere mange. N0yaktig boring gir 
mer n0yaktig kontur, reduserer overfjell og dermed også laste- og rensketiden samt 
mengden sprutbetong. Borm0nsteret kan optimaliseres med tanke på reduksjon av antall 
hull i salva, sprengbarhet, lastbarhet og inndrift, samt sikre god repeterbarhet slik at 
0nsket kvalitet oppnås av alle borere på riggen. 

Riktigheten av disse påstandene (ref. Fig. 7 og 8) har blitt inngående beskrevet i 
litteratur publisert av leverand0rene, entrepren0rene og utdanningsinstitusjonene, se 
referanselisten. 

De vesentligste utdrag fra denne litteraturen gjengis i denne rapporten for å kunne 
argumentere for hvorledes det synes bevist at fulldata boring gir de fordelene som 
leverand0rene påstår. 

Sammenlikning mellom auto- og manuell (halvdata) boring med fulldata 
tunnelrigg: 

Det har tidligere blitt beskrevet hvordan en fulldata borrigg kan opereres både manuelt 
og i autoboring. Ved manuell boring må operat0ren plassere krona i stuffen manuelt og 
muligheten til un0yaktig ansett oppstår. Operat0ren bruker sidevinduet (Fig. 9) til å få 
så godt forhold som mulig mellom planlagt hull og faktisk posisjonering for ansettpunkt 
og stikningsvinkel. 
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Figur 9: Skjermbilde med sidevindu som zoomer inn på 
ansettpunkt og viser stikningsvinkel, Tamrock TDATA. 

Erfaring viser at manuell boring som beskrevet på denne måten ikke blir like nf,'.lyaktig 
som hvis bommen flyttes automatisk til ansettpunktet: 

Man kan konstatere att de moderna Borriggarna utrustade med s.k. CAN bus 
styrning gör det möjligt att väsentligt reducera överbergsmängderna. Agatsuma 
tunneln visar tydligt att ABC Total där har givit väsentligt mindre överberg än 
när man har använt sig av ABC Regular [10]. 

For en halvdata borrigg utff,'.lres boringen ved at en benytter en skjerm på 
borriggen til manuelt å sette borhullene på plass med riktig retning. En fulldata 
borrigg borer hullene automatisk etter den forhåndsprogrammerte borplanen. 
Fordelen med fulldatasystemet er at borhullene blir satt mer nf,'.lyaktig og med 
nf,'.lyaktigere retning [ 11]. 

Når bommen automatisk manf,'.lvreres mot neste hull, blir både retning og 
stikning automatisk riktig i henhold til borplanen [5]. 

Forfatteren konkluderer derfor med at nf,'.lyaktigheten som oppnås ved autoboring 
overgår den som oppnås ved manuell boring og således anbefales. 

Når det henvises til "fulldata boring" må det derfor heretter fors tås som autoboring med 
fulldatarigg, ikke som manuell boring med fulldatarigg. 
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Fordeler med fulldata boring - slik det er presentert i litteratur: 

En vesentlig del av arbeidet med dette föredraget har vcert å gjennomf 12Sre et litteraturs12Sk 
på jakt etter informasjon vedrj2Srende databoring. Foredraget er således basert på artikler 
forfattet av faginstanser, entreprenj2Srer, gruver og leverandj2Srer. Ettersom 
foredragsholderen representerer Sandvik Mining and Construction, og det også henvises 
til andre leverand0rers rapporter og tilbud, 0nsker ikke foredragsholderen å kommentere 
innholdet i litteraturen fra konkurrentene utover å referere til de faktiske dokumenterte 
forhold. 

Uttalelser hentet fra litteraturen er oppgitt nedenfor punktvis. Forfatterens vurderinger 
og kommentarer er gitt mellom punktene. 

Ruhet og overmas : 

Det finnes mange metoder for beregning av ruhet på utsprengt profil. Institutt for Bygg 
og Anleggsteknikk ved NTNU har utviklet en egen metade for beregning av ruhet, kalt 
IBAs metade. [12]. I henhold til denne metoden slår Pål-Egil R0nn fastat: 

dataassistert boring gir mindre variasjon og lavere ruhet [12] 

Ronny Nilsen [5] sier videre at: 

- Det er foretatt masseberegninger og ruhetsberegninger, og resultatene av disse 
viser at autoboring gir 6-7 % - poeng mindre overmasse enn manuell boring. 
Ruheten er i autoboring 8-9 % - poeng lavere enn manuell boring. 

Overmasseberegninger er også diskutert i en prosjektrapport fra NTH [13] der f12Slgende 
beskrives: 

Ved manuelt styrt boring viser målinger en 12Skning av overmassefaktoren på 
inntil 6 prosentpoeng. 

Andre rapporter kommenterer: 

Overforbruket skyldes at n12Syaktigheten er for dårlig. Stor inndrift har 
tradisjonelt vcert prioritert. Bedring kan oppnås ved dataassistert boring, 
samtidig som en utnytter de muligheter som datateknologien gir i planlegging, 
oppf0lging og dokumentasjon [14]. 

Jevnheten i konturen blir bedre ved datastyring [15]. 

Praktisk erfaring har vist at datasystemet gj0r det mulig å drive tunneler med 
mer presis kontur, derved oppnås en reduksjon i overmasse og nj2Sdvendige 
sikringsarbeider. Totalj2Skonomien for tunneldriften blir forbedret. Både 
byggherre og entreprenj2Sr har klare gevinster å oppnå [l]. 
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The Computerized Drill and Blast Method (CDBM) was developed by 
Lemminkäinen Contruction Ltd to improve overall efficiency in the tunnelling 
process. It requires close teamwork by experienced professionals using 
computerized drilling rigs. The method saves time and costs, which of course 
increases the contractor's cost-efficiency and competitiveness. It also guarantees 
improved accuracy and quality. ( .. . ) According to a recent study, the method 
reduces average overbreak from 490mm to less than 250mm (Fig. 10), which 
gives very significant savings in concrete in direct proportion to the length of the 
tunnel or size of cavem [ 16]. 
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Figur 10: Gausskurve som viser målt avvik med fulldata bo ring 
kontra ved manuell boring [16]. 

Optimali ering av salveplanen: 

I tillegg til mindre overmasse er det også vist at optimalisering av salva kan gi 
besparelser i form av fa~rre borede hull. 

En prosjektrapport [17] utarbeidet ved NTH i Trondheim definerer "h\2lyt 
ferdighetsnivå" som 

datastyrt borrigg, automatisk boring 
motivert og trenet mannskap 
motivert organisasjon" 

l.5 

og illustrerer hvordan h!2lyt ferdighetsnivå påvirker antall borede hull i salva (Fig. 11). 
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Figur 11: Automatisk boring (hf/Jyt ferdighetsnivå) medj(/Jrer at 
man kan bare frerre hull i salva. 

Redusert boretid har også vrert et tema for utstyrsleverandprene ved utvik:ling av 
fulldata instrumentering. Dette punktet er sannsynligvis det mest omdiskuterte blant 
operatprene, ettersom passiviseringen av operatpren på riggen kan gi en opplevelse av 
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kjedsornhet og av at ting tar tid. Operat0ren f0ler med andre ord ofte at det er tregere å 
bore i fulldata enn manuelt. Forfatterens egen erfaring har vist at en medvirkende årsak 
til denne oppfattelsen kan vrere at materen i autoboring forskyves bakover på bommen 
f0r flytting til neste hull for å unngå kollisjon med stuffen. Denne prosedyren kan 
unngås av operat0ren dersom han flytter bommen manuelt, og således gi han en f0lelse 
av å flytte raskere fra hull til hull manuelt. I slike tilfeller er det viktig å huske at 
operat0rens manuelle ansett ikke er like n0yaktig som det automatiske, så hvis denne 
metoden velges b0r operat0ren la automatikken overta den siste posisjoneringen av 
hullet etter at han har grovflyttet bommen til området der ansettet skal vrere. 

Det har ikke lykkes forfatteren å spore opp mange studier som dokumenterer tidsbruken 
förbundet med fulldata boring kontra manuell, men disse konklusjonene har jeg 
ihvertfall kommet over: 

Resultatene av unders0kelsene viser en svak tendens til at automatisk styrt 
salveboring gir mindre tidsforbruk/salve i forhold til manuelt styrt 
salveboring. Dette er i samsvar med de antakelser som ble gjort f0r 
resultatene fremlå, men forskjellene er mindre enn antatt. Forskjellene er i 
st0rrelsesorden ca. 1,5 % - poeng (ca. 3 min.) i fördel av autoboring [5]. 

Tidsforbruket reduseres ved redusert boretid, rensk og lastetid [ 11]. 

Tidsbruk b0r for0vrig ikke defineres kun som den tiden det tar å bore salva, men for 
eksempel som tiden det tar å gjennomf0re en salvesyklus. Dette kan begrunnes med at 
fulldata boring gir indirekte tidsbesparelser som mindre tid til rensk, sikring og lasting, 
noe som betyr at fulldata boring gir tidsbesparelser uten at operat0ren n0dvendigvis 
legger merke til dette under selve boringen. 

Konklusjoner for fordeler ved fulldata boring: 

Jeg har her hentet konklusjoner fra 3 forskjellige rapporter: 

- We are continuing our survey, to provide more statistically meaningful 
figures. Up to now, we can tentatively say that drilling precision 
improvement, rendered possible by automated jumbo, can reduce overbreak 
by more than 50%, with respect to the results obtained, coeteris paribus, by 
conventional, manually operated jumbo. No doubt, accurate drilling is 
possible even with manually operated jumbos, even with jackleg hammers. 
But we can not pretend accuracy from the standard operator, hurried to 
finish, as usually happens in the case of tunnel driving [3]. 

Fra disse tabellene kan vi indikere at automatisk boring har en fördel fremfor 
manuell boring i tunneldrift. Automatisk boring gir lite overmasse, har lite 
undermasse og gir lav ruhet. Det beste med automatisk boring er at den har 
et forholdsvis lavt standardavvik i forhold til manuell boring, og er derfor 
mer stabil som metode [18]. 
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Redusert ressursforbruk oppnås bl.a gjennom frerre barhull (og dermed frerre 
tennere og mindre sprengstofforbruk) og redusert overmasse. Ved 
betongutst0pning reduseres betongforbruket pga. redusert overmasse. ( ... ) 
Kvaliteten 0ker ved at konturen og linjef0ringen blir jevnere og bedre [11]. 

Kort fartalt kan man altså konkludere med at fulldata boring gir et bedre resultat med 
mindre over- og undermasse, lav ruhet, raskere salveboring og reduserte 
sprengstoffkostnader, og at det viser seg at disse argumentene er bekreftet i tilgjengelig 
litteratur. 

Tunnelrigger i drift: 

Antall tunnelprosjekter i Sverige, Norge og Finland har tatt seg betraktelig opp de siste 
årene, og per 17/1-2005 har svenske, norske og finske entrepren0rer totalt ca. 77 
tunnelrigger i drift. Etter over 20 års erfaring med fulldata boring drives de fleste 
tunnelene i disse landene med relativt moderne borrigger med forskjellig grad av data 
instrumentering. Oversikten nedenfor viser hvordan disse fordeler seg: 

Tabell 1: Antall tunnelrigger som barer i fulldata per 17/1-2005 (*): 

Sverige: Norge: Finland: Totalt: 

Ant. tunnelrigger i drift: 11 45 21 77 

.. . hvorav fälgende antall 
har fulldata 7 23 11 41 

instrumentering: 

.. . hvorav fälgende antall 
faktisk borer i fulldata 0 1 11 12 

(**): 

Antall entrepren~rer som 
0 1 4 5 borer i fulldata (**): 

(*): Kilde: Sand vik Mining and Construction i Finland og Sverige, 
samt Sandvik Tamrock AS i Norge. Tallene gjelder kun for 
entrepren0rer, ikke for gruver. 

(**) : Kun rigger som konsekvent barer i fulldata er tatt med. 

Det er altså få entrepren0rer i Sverige og Norge som borrer i fulldata, mens det i andre 
deler av verden som i Asia, S0r-Europa og Canada bores i fulldata. Sannsynligvis er en 
av hovedårsakene til at det i disse delene av verden bores i fulldata at de 0konomiske 
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konsekvensene av dårlig n0yaktighet er st0rre i svakere bergarter der full utst0pning er 
en n0dvendighet. 

Gunnar Nord fra Atlas Copco kommenterer dette på fälgende måte: 

Vid så kallade betonglinade (helinklädda) tunnlar är överbergsproblematiken 
mera påtaglig än vid tunnlar med skandinavisk design där sprutbetong utgör den 
slutliga inklädnaden [10]. 

Vi har altså utviklet maskiner i Norge, Sverige og Finland som i en stor grad utnyttes 
bedre i utlandet. Samtidig er det interessant å se at man i Finland, der 
berggrunnsgeologien er relativt lik den vi kjenner i Sverige og Norge, har fått st0rre 
aksept for fulldata boring. Dette leder til sp0rsmålet: Ser vi ikke fordelene ved fulldata 
boring, eller er vi kun er for konservative i Sverige og Norge? 

Paradokset - alle vil ha fulldata, men veldig få bruker det: 

Alle de tre store leverand0rene i Skandinavia sier at fulldata boring er en fördel. 
Fagmilj0ene sier det samme. Enkelte entrepren0rer har gjort grundig arbeide med tanke 
på databoring og konkluderer med at boring i fulldata er en fördel. Det er ca. 77 
borrigger i Norge, Sverige og Finland i drift per i dag (Tab. 1). Av disse er ca. 41 levert 
med datainstrumentering som i henhold til leverand0rene muliggj0r fulldata boring. Av 
disse igjen er det kun 12 rigger som per januar 2005 borer i fulldata på anlegg. Av disse 
12 riggene er 11 eid av finske entrepren0rer. 

"Alle" i Sverige og Norge virker å vrere enige om at fulldata boring er en fördel, men 
allikevel er det meget få som gj0r det. Dette er et paradoks ! 

Forfatterens egen erfaring er at maskininnkj0peme sier de 0nsker å investere i fulldata 
borrigger "i tilfelle de 0nsker å bore i fulldata en gang i fremtiden", selv om de 
planlegger å bore manuelt. Tabell 1 viser at det i de fleste tilfeller blir med 0nsket om å 
bore i fulldata, og at potensialet i utstyret dessverre ikke utnyttes slik utviklerne og 
leverand0rene opprinnelig hadde tenkt. 

Det b0r i tillegg nevnes at entrepren0ren ville ha spart seg store investeringskostnader 
ved i stedet å kj0pe en ren halvdata borrigg dersom dette er metoden de planlegger å 
bruke. 

Neste kapittel tar for seg årsaker til at det ikke bores i fulldata med fulldata borrigger. 

Årsaker til at det ikke bores i fulldata med fulldata borrigger: 

Det finnes en god del lesestoff som forklarer hvorfor det ikke bores i fulldata ute på 
anlegg. For å kunne lykkes med fulldata boring er det en forutsetning å kunne vite 
hvilke mekanismer som finnes, og en del av de mest vanlige begrunnelsene er derfor 
gjengitt i dette kapittelet. 
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Bjarte Helleseth beskrev i sin hovedoppgave vedr. driftsoppf0lging av fulldatarigg 
hvordan det kan vrere en utfordring å bore i fulldata (i rapporten beskrevet som 
"heldata"): 

Når forfatter kom på anlegget ble det boret lite i heldata, men etter hvert som 
sekvensplanene ble bedre ble heldata brukt i st0rre grad. Det ble likevel 
sjelden brukt heldata til boring av kontur og aldri til boring av liggere. 
Arsaken til at heldata ikke ble nyttet i st0rre grad var at forholdene for boring 
i heldata ikke alltid var like gode og at boring i heldata ble "tungvindt" i 
forhold til manuell boring. Med "tungvindt" mente driveme at dersom man 
av en eller annen grunn 0nsket å avbryte boreprosessen eller forandre 
sekvensplanen ble det for mye "knappetrykking", det ble da lettere å bore 
manuelt [19]. 

I en tidligere rapport fra 1990 ble det beskrevet at: 

Entrepren0ren mener det enda ikke er 0konomisk å benytte datarigg. Det er 
mye arbeid med å endre dataprogram ved flytting av laser, ved endring av 
tverrsnitt, ulike salvelengder eller ved justering av borplaner. Dette arbeidet 
krever 1 mann ekstra. Det har heller ikke vrert mulig å spare inn på 
bemanningen på stuff [20]. 

Mye har skjedd når det gjelder utviklingen av datasystemene siden den tid, men 
prinsippet for bemanning på anlegget er fremdeles det samme. Det er faktisk en 
forutsetning at man har bemanning på anlegget som har den n0dvendige kompetansen 
for å kunne lykkes med fulldata boring. Jeg skal komme tilbake til dette senere. 

Et argument som forfatteren selv har overh0rt ute på anlegg er at enkelte operat0rer 
synes konturen blir for ujevn når man borer i fulldata og mener at de kan lage en penere 
kontur (ta bort "hakkene" i tunnelen, se fig. 2) ved å bendbore manuelt. Når det gjelder 
det rent visuelle så er nok dette tilfelle, men bendboring gir mer overmasse samt 
dårligere borstål- og borhammer0konomi og anbefales således ikke. 

En god del tunnelprosjekter i Skandinavia går i såkalt "dårlig fjell" med svakhetssoner, 
leirsoner, slepper osv. I denne typen bergarter er ofte boravviket meget stort, og således 
overmassen også. Det viser seg at det på slike prosjekter ofte bores manuelt. 
Begrunnelsen er at overmassen på grunn av boravviket er så stor at man ikke vil oppnå 
fordeler med fulldata boring. Dette begrunnes blant annet med at stikningsvinkelen blir 
manuelt bestemt på stuff avhengig av retningen på sleppene for å minimere boravviket. 
Med henvisning til figur 3 b0r det ved slike tilfeller heller s0kes å optimalisere 
stikningsvinkelen i salveplanen slik at borriggen allikevel kan bore i fulldata. 

Nftdvendige tiltak for å kunne bore i fulldata: 

Jeg har gått igjennom fordeler med fulldata boring, kommentert paradokset med at alle 
vil ha fulldata men ikke ben ytter seg av mulighetene i praksis, og jeg har også fors0kt å 
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beskrive hvorfor det ikke bores i fulldata ute på anlegg. Neste steg er derfor naturlig nok 
å fors0ke og finne förnuftige tiltak som må gjennomfores for å få folk til å bore i 
fulldata. F0lgende kommentarer er funnet i litteraturen: 

The goal to keep the overbreak down without causing embarrassing 
underbreak has to be embraced by the whole organisation at the construction 
site anda bonus to the crew probably may tum out profitable [4]. 

Stuffolk h0rer med til å overvåke boringen, til lading og rensk, og i tillegg må 
det spesialister til om elektroniske feil skulle oppstå. Faktisk krever en 
datarigg ekstra mannskap! [2]. 

- Et avgj0rende moment for resultatene er god opplcering av mannskapene. I 
god tid ble disse plukket ut og motivert for oppgaven de skulle 10se. De ble 
hele tiden tatt med på råd på slik måte at de folte seg engasjerte i prosjektet 
med ny datarigg. Når riggen ble levert var de derfor innstilte på å få vist at 
dette skulle vi klare. Her tror jeg at en vesentlig del av förklaringen til de 
gode resultatene ligger.( ... ) Det er også viktig å ha datakyndig personell 
enten tilgjengelig eller allerhelst stasjonert på anlegget. Dermed unngår en 
den situasjonen at datastyringen förblir ubrukt på grunn av små bagateller. 
Det er veldig lett at nytt utstyr kan komme i et ufortjent vanry fordi 
kompetansen mangler [15]. 

Dersom boring i heldata skal lykkes er det viktig at en del kriterier er oppfylt 
[19]: 

• Fin stuff, som er lett å br0ste. 
• Jevn kontur uten for mye kn01. 
• Nok utlastet av sålen 
• God borplan 
• God sekvensplan. 
• Positiv innstilling hos ledelse. 
• Positiv innstilling hos drivere. 
• Lettvindt å bore i heldata. 
• Borrigg som fungerer godt i heldata. 

Operat0rens subjektive oppfatning av hva som er best kan altså vrere avgj0rende for om 
det bores i fulldata eller ikke. Det er derfor meget viktig at operat0ren blir gitt förståelse 
av fordelene med fulldata boring, samt at firmaet har en definert policy på at det skal 
bores i fulldata. Fulldata er ikke et valg den enkelte operat0r skal ta, men en kultur som 
må vrere rotfestet i organisasjonen for å kunne lykkes. En brukervennlig borrigg med et 
ikke altfor komplisert brukergrensesnitt vil n0dvendigvis lette arbeidet med å få 
operat0rene med på å bore i fulldata. 

Som nevnt over er det en forutsetning at en dedikert person på anlegget er ansvarlig for 
oppf0lging av riggen(e). Denne personen må, i samarbeid med driverne, lage borplaner, 
sekvensplaner, sprengningsplaner og f0lge opp borerne under driving. Dette er en 
kontorjobb (Fig 12) som krever en spesiell type kompetanse som er grunnleggende for 
fulldataboringens suksess. 
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A bla.t ring engine.er u.ve injonnation 
received from the face during the 
cycle to update and rerlesign the 
b/asting pattem ro maintain 
optimized e.fficieru:y and quality. 

Figur 12: Design av bore- og sprengningsplan [16}. 

For å kunne lykkes med fulldata boring må man ha sentrale lederfigurer i firmaet som er 
interessert og innehar den nodvendig kompetanse. Det må skapes positive holdninger til 
utstyret. Anleggslederen må vcere interessert i å få dette til å lykkes og må folge opp 
prosjektet "data-boring" noye for å garantere dets suksess. Firmaet i sin helhet må altså 
ha förstått fordelene ved fulldata boring og ha dette som en del av sin strategi. 

Konklusjon: 

For å oppnå de storste fordelene med fulldata instrumentering må det bores i fulldata 
modus ( også kalt autoboring). 

Fulldata boring gir npyaktigere kontur med mindre over- og undermasse, lav ruhet, 
mindre rensk, mindre sikring og mindre utlasting. Andre fordeler er bedre inndrift, 
tidsbesparelser i form av raskere salveboring og reduserte sprengstoffkostnader. 

Mannskapene på anlegg må få god opplcering og bli motivert for oppgaven. Fulldata 
boring krever spisskompetanse. 

Fulldata boring vil ikke gi den suksess som ligger i riggens potensial dersom den 
enkelte operator er overlatt til å drive med dette på egenhånd bare fordi han synes det er 
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interessant. Firmaet må ha en uttalt strategi om å bore i fulldata for at dette skal kunne 
fungere optimalt. Borriggen b0r ha et brukervennlig grensesnitt. 

En dedikert person på anlegget må vrere ansvarlig for oppf0lging av borriggen, for i 
samarbeid med operat0rene å lage borplaner, sekvensplaner og sprengningsplaner og 
f0lge opp operat0rene under driving. 

Fulldata boring gjenspeiler en ambisi0s firmakultur med klare 0konomiske 
målsetninger. 
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