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ERFARENHETER AV SANDVIK ALPHA 

Anders Nyström, Sandvik Mining and Construction Tools 

Bakgrund 

I samband med BK 2004 presenterade vi ett föredrag med titeln: "Ökade krav kräver 
nytänkande." Där uppmärksammades den moderna teknikens möjligheter och inverkan 
på vår produktutveckling. Sandvik Alpha nämndes som exempel på en produkt där ny
tänkande och nya utvecklingsvägar använts. Den "syntetiska" testningen av produkten 
med bl.a. FEM analys gav oss indikationer om vilka resultat vi kunde förvänta oss 
uppnå med produkten. Sandvik Alpha har nu funnits på marknaden i ett och ett halvt år 
och här redovisar vi erfarenheter från några gruvor och tunnelprojekt där verktygssy
stemet Sandvik Alpha används. 

Inledning 

Först en liten återkoppling till förra årets föredrag. FEM är ett analysverktyg som får allt 
större betydelse för oss i vår produktutveckling. Här har vi stora fördelar i att tillhöra en 
stor koncern som har mycket resurser samlade på en plats. Det tar nämligen mycken 
datakraft att köra avancerade FEM analyser. Vi kan tack vare detta testa produkterna 
"syntetiskt" och utvärdera hur en konstruktion påverkas av de påfrestningar den utsätts 
för i olika borrningssituationer. Vi kan lokalisera zoner där vi får spänningskoncentra
tioner och genom omkonstruktion eliminera dem. Genom att på detta sätt kunna jämföra 
olika konstruktioner kan vi sortera ut den eller de som har bästa förutsättningarna att ge 
oss de resultat vi eftersträvar. Vi går vidare med den eller de bästa kandidaterna och tar 
fram prototyper som först testas i laboratoriemiljö för att verifiera vad vi fått fram i 
FEM analyserna. Därefter startas omfattande fälttester och så småningom introduktion 
till utvalda kunder och marknader för ytterligare verifikation innan en produktlansering 
sker. 
Sandvik Alpha 330 presenterades här på BK förra året som exempel på en produkt där 
FEM analyser guidat oss fram till den slutliga konstruktionen. Hur gick det sedan, mot
svarade produkten de förväntningar på förbättrade prestanda som våra analyser indike
rat? 

Sandvik Alpha 330 

Gänga Styrning 

~ 
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Första leveranserna av Alpha 330 nådde ut till utvalda kunder under augusti 2003. 
Borrning startade omgående och förväntningarna var stora efter de fina resultat vi fått i 
fälttester. Vi vet dock att när våra borrmästare är med och övervakar fälttester få vi som 
regel något bättre resultat än vad vi får när produkterna släpps in i normal produktion. 
Vi räknar alltid med den så kallade "borrmästarfaktorn". Våra tester hade visat att Alpha 
330 stängerna gick 30% - 80% längre än R32 som ju är standard för 45mm borrhål. Au
stralien och Sydkorea tillhör de länder som först fick Sandvik Alpha. Jag kommer här 
att redovisa erfarenheterna från ett par gruvkunder i Australien samt några entreprenörer 
i Sydkorea. 

Sandvik Alpha i gruvor 

Första gruvan i Australien som tog in Alpha 330 för test var Olympic Dam. Det är en 
underjordsgruva som producerar 9 miljoner ton malm per år varur man utvinner om
kring 200 000 ton koppar och 4 300 ton uran. Den ägs av Western Mining och ligger 60 
mil norr om Adelaide, SA. Sammanlagt 12 Tamrock riggar går på spränghåls- och bult
hålsborrning i tillredningen. Här, som på så många andra ställen i Australien, används 
också dessa riggar för skrotning. Det ger, som nog alla förstår, mycket stora påfrest
ningar på både borrverktyg och riggar. 
I Olympic Dam borrar man 45mm hål i all tillredning. Innan testerna med Alpha 330 
startades borrade man med R32 utrustning men efter införande av 20 kW borrmaskiner 
gick man över till R35 även om det medförde att man måste borra 48mm hål. Resultaten 
med Alpha 330 var så positiva att man nu numera gör all borrning i tillredningen med 
dessa verktyg. 
Enligt uppgifter från gruvan har man ökat livslängden på stänger med 35 %. Dessutom 
har man avsevärt förbättrat precisionen i borrningen tack vare det styva förbandet mel
lan stång och borrkrona som Alpha 330 har. Detta har gett rakare borrhål och bättre 
slutkontur. Inledningsvis hade man problem med kjolbrott på borrkronorna, det vill säga 
sprickbildningar i den del som är gängad. För att lossa upp gängförbandet vid kronbyte 
använder man borrmaskinens slagverk och slår borrkronan mot hålbotten utan rotation. 
Tack vare den korta gängan är Alpha borrkronorna väldigt lätta att lossa. Med den 
"gamla" losslagningsrutinen slog man helt enkelt för länge och orsakade på så sätt så 
stor påfrestning på gängan att man fick sprickor i materialet. Ändrade rutiner även vid 
skrotning har i stort sett eliminerat detta problem. 
Den andra gruvan i Australien som jag vill nämna är en guldgruva som heter Argo och 
ligger i Kalgoorlieområdet i västra Australien. Gruvan ägs av Gold Fields Ltd, och 
startades 1993 som dagbrott. 2002 gick man över till underjordsbrytning och produk
tionen är nu uppe i ca. 600 000 ton malm per år vilket ger lite drygt 3 ton guld. Borr
ningen görs på entreprenad av GBF Underground Mining Co. som för närvarande har 
fem Tamrock riggar i drift. Och på samma sätt som i Olympic Dam använder man dessa 
riggar till att borra spränghål, bulthål och skrotning. Man startade med borrverktyg av 
typ R32 för 45mm hål. Efter att ha hört om de goda resultaten i Olympic Dam, tog GBF 
in en testkvantitet av Alpha 330. Resultaten lät inte vänta på sig. Livslängden på stänger 
ökade med 85 %. 
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Arga gruvan 

Sedan ett halvt år tillbaka har GBF tagit in Sandvik Alpha på ytterligare fyra gruvor i 
västra Australien där man har kontraktsborming. 
Detta var några exempel på användningen av Sandvik Alpha inom gruvindustrin. Nu 
över till entreprenadindustrin. 

Sandvik Alpha i tunneldrivning 

I Sydkorea pågår en kraftig utbyggnad av infrastrukturen och omfattande projekt att ut
vidga väg- och järn vägsnät pågår. 
Eftersom landet är mycket kuperat och genomkorsas av ett antal bergskedjor är tunnel
byggen ett vanligt inslag i dessa projekt. 
Utbyggnad av kapaciteten för lagring av olja pågår också och några stora bergrum är 
under konstruktion. 
Trots att man i många fall har relativt bra bergförhållanden och kan gå med ganska 
djupa indrifter så är 45mm en vanlig håldiameter för spränghålsborrning. Alltså en 
mycket lämplig applikation för Sandvik Alpha. 
Efter några framgångsrika tester har vi nu borrning med Sandvik Alpha i ett stort antal 
projekt, varav jag här bara skall nämna några. 
Jag har valt att börja med ett oljerumsprojekt i södra delen av landet som Hyodong De
velopment Co bygger. Just nu håller man på med en 3 km lång tillfartstunneln på 80m3 

ner till läget för bergrummet. Man borrar med 3 Axera utrustade med HL 560 Super 
borrmaskiner och 18 fots matare. 
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Axera TJI 

Här har man på eget initiativ gjort en mycket noggrann uppföljning av livslängderna på 
borrverktygen. Vid övergång från standard R32 borrverktyg till Sandvik Alpha har man 
noterat följande ökade livslängder: 

Nackadapter: 37% 
Kopplingshylsa: 12% 
Drifterstång: 28% 
Borrkrona: 28% 

Översätter vi livslängderna till borrmeterkostnad får vi fram att en övergång till Alpha 
har inneburit en besparing på ca. 20% i verktygskostnad. 
Jag vill nämna ytterligare ett projekt i Sydkorea som gått över och idag med framgång 
använder Sandvik Alpha: 
Seoul Ring Road ( etapp 4) 
Entreprenör: Jung-Won Industry 
Det är en 4 kilometer lång tunnel med en bredd på 18,7 meter och en höjd på 10,5 me
ter. Två treboms Axera står i bredd i denna tunnel och borrar ca. 200 hål per salva som 
är 5 meter djupa. Här når man nu en livslängd på 3 500 meter på stänger mot tidigare 
omkring 2 500 meter. 
Utöver dessa projekt går nu Sandvik Alpha på ett vattenkraftprojekt och fyra vägprojekt 
med betydande tunnelbyggen. 
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Seoul Ring Road Project 

Summering 

Även om våra förväntningar var högt ställda på Sand vik Alpha, så är vi överraskade 
över det genomslag produkten fått på så kort tid. Ser man på resultaten från de projekt 
där en noggrann uppföljning av hela verktygssträngen gjorts så ser man att Sandvik 
Alpha inte bara inneburit längre livslängder på drifterstången, där vi gjort den stora 
förändringen, utan övriga verktyg visar också längre livslängder. Vi ser främst två 
orsaker till detta: 

Sandvik Alpha har ett mycket styvt förband mellan stång och borrkrona vilket är 
förutsättningen för bra kontroll vid påhugg, d.v.s. hålets första decimetrar. Har 
man god kontroll och styrning i detta moment får man också rakare borrhål. Ett 
rakt borrhål ger mindre förslitning på borrverktygen än ett krokigt hål. 

Sandvik Alpha ger också med sin konstruktion en effektivare energiöverföring 
från borrmaskin till borrkrona. Vi använder mer av borrmaskinens effekt till 
borrning och får således mindre energimängder som reflekteras tillbaka in i 
borrverktygen. Den reflekterade energin orsakar både uppvärmning och förslit
ning av gängförband. Den förkortar helt enkelt borrverktygens livslängd. Det är 
inte heller så hälsosamt för vare sig borrmaskin eller rigg eftersom det kan röra 
sig om betydande energimängder som reflekteras. 

Allt det positiva vi nu har sett med Sandvik Alpha i ort- och tunneldrivning har natur
ligtvis föranlett oss att se på andra applikationer. Det är dock inte så enkelt att vi bara 
kan kopiera konceptet till andra dimensioner. Vi måste gå igenom ett nästan lika om
fattande utvecklings- och testprogram också för dessa. Vi har nu under ett halvt års tid 
jobbat med nästkommande sortiment. Men det tänker jag inte berätta om nu, utan hop
pas få möjligheten att återkomma med det vi ett annat möte. 
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