
© 2008, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2008

NY MEKANISERAD STÅNGHANTERINGSUTRUSTNING 
FÖR ENTREPRENÖRER I SVERIGE 

Författare o föredragshållare: 
Jonas Södergren Atlas Copco CMT Sweden AB 
Medförfattare: Mikael Ramström Morgan Kanflod 
Atlas Copco Rock Drills AB, Sweden 

Inledning 
Under 2006 utvecklade Atlas Copco ett mekaniserat stånghanteringssystem med magasin för i 
huvudsak injekteringsborrning. Systemet, som monteras på matarna på bergborrnings
aggregaten, kommer att ersätta den manuella skarvningen av stänger som sker idag. RHS E 
som systemet heter används idag av två entreprenörer, Veidekke Anläggning och Oden 
Anläggning AB, som har pågående projekt på Norra Länken i Stockholm. 
RHS E klarar att borra 25 m långa injekteringshål och är naturligtvis integrerat med det 
datoriserade styrsystemet för aggregaten. RHS E ligger helt i linje med att i största möjliga 
mån minimera eller eliminera riskfyllda moment inom tunnel och bergarbeten. 

Bakgrund 

Arbetsmiljö och ökad produktivitet 
Kraven på bättre arbetsmiljö samt ökad produktivitet är alltid ledstjärnor för Atlas Copco i 
utvecklingen av utrustningar. Genom framtagandet av RHS E har många risker för skador 
eliminerats då ingen person behöver befinna sig i serviceplattformen vid skarvning av 
borrstål. Risker som försvunnit är: 

- fallande sten 
- påborrning av odetonerat sprängmedel 
- beröring av roterande maskindel 
- buller 
- begränsad sikt 
- oväntad bomrörelse. 

- tunga lyft 

Produktiviteten har även ökat med den mekaniserade stånghenteringen. Nu klarar en man 
injekteringsborrningen där det tidigare behövdes 2 man. 
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Boomer E-series 
På Intermat 2006 i Paris introducerade Atlas Copco sin nya serie av bergborrningsaggregat för 
i huvudsak tunneldrivning kallad Boomer E-serien. Denna nya serie inkluderar datoriserade 2-
och 3-boms aggregat för högsta precision och produktivitet. 

Bild - Boomer XE3 

Kännetecknet för Boomer E-serien är den nya bommen BUT 45 med ökad täckarea, högre 
precision, högre hastighet och ökad lasttagningsförmåga jämfört med dess företrädare BUT 
35. Boomer E-serien har sedan introduktionen 2006 levererats som E2 (2-bom), E3 (3-bom), 
XE3 (3-bom med extra hög räckvidd) och WE3 (3-bom med extra bred räckvidd). 

Samtidigt med lanseringen av Boomer E-serien så har ett antal nya optioner introducerats så 
som; nya Tunnel Manager™ Measure While Drilling, Atlas Copco Tunnel Profiler och så ett 
fullt mekaniserat stånghanteringssystem, RHS E, för i huvudsak injekteringsborrning. 

• Nya Tunnel Manager™ Measure While Drilling är en option för att direkt efter att 
salvan har borrats kunna analysera bergegenskaper utan att behöva skicka loggfiler till 
analys av extern expert. Denna option gör det möjlig för tunnelenstreprenören att själv 
optimera borr- och bergförstärkningsplaner innan nästa salva skall borras. 

• Atlas Copco Tunnel Profiler är en helt inetgrerad option för att mäta in tunnelns profil 
och presentera resultatet tillsammans med den planerade tunnel profilen. Tunnel 
profilen mäts och data sammlas in direkt från en laser som finns monterad på 
aggregatet. Sedan kan resultatet presenteras och analyseras i Tunnel Manager™. Även 
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denna option gör det möjlig för tunnelenstreprenören att själv optimera borr- och 
bergförstärkningsplaner innan nästa salva skall borras. 

• RHS E är ett fullt mekaniserat stånghanteringssystem och erbjuds som option till alla 
nya Boomer E-serie aggregat. Denna option beskrivs närmare i efterföljande kapitel. 

BUT 45, en ny bom till Atlas Copcos bergborrningsaggregat 
I och med introduktionen av Boomer E-serien så gjorde Atlas Copcos nya bom, BUT 45, 
entre på marknaden. BUT 45 utvecklades tillsammans med kunder runt om i Skandinavien för 
att framför allt möta ökande krav på precision, hastighet och styrka. 
Med BUT 45 så visar Atlas Copco upp en inovation vad gäller manövrering av bommens 
rörliga delar och matare. BUT 45 är utrustad med ett dubbelt rotationshuvud BHR 20, som 
möjliggör 190 grader rotation runt hornens axel och 135 grader matarrotation sidledes. 
BUT 45 är också 30% starkare än sina föregångare BUT 35 vilket gör att det nu går att 
montera mer optioner på mataren så som stånghanteringssystem RHS E. 

Illustration - BUT 45 bommen 

Den återkoppling som Atlas Copco har från marknaden vad gäller BUT 45 har överträffat 
våra förväntningar. Vi är nu övertygade om att vi har utvecklat en bom som kommer att leva 
många år framöver och vara en bra platform för ytterligare utveckling av optioner till våra 
kunder. 
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Mekaniserade stånghanteringssystem för injekteringsborrning 

Design 
Redan från början när Atlas Copco startade projektet för att konstruera ett nytt mekaniserat 
stånghanteringssystem för injekteringsborrning så ställdes följande kravbild (listan nedan 
visar bara en delmängd av alla krav): 

• Magasinet måste klara injekteringsborrning minst 24 meter 
• Magasinet måste vara integrerat i riggens styrsystem 
• Magasinet måste vara robust 
• Magasinet måste gå att montera på matarens insida 
• Magasinet måste vara möjligt att motera av från mataren 
■ Magasinet får inte skymma borrstålet för operatören 

Illustration - Stånghanteringssystem RHS E 

Resultatet från projektet blev marknadens smidigaste stånghanteringssystem för injekterings
borrning. Alla krav från listan ovan uppfylldes och fältprovet som genomfördes bekräftade att 
systemet erbjuder en säker och ergonomisk helhetslösning för injekteringsborrning av hål upp 
till 29 meter längd. 

Bild - Stånghanteringssystem RHS E monterat på BUT 45 bom 

44 



© 2008, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2008

Erfarenheter från Norra länken 
Det är fortfarande rätt tidigt i processen för Atlas Copcos nya mekaniserade 
stånghanteringssystem RHS E, men rapporter från fältet har varit mycket positiva. Här 
berättar entreprenadföretagen Oden och Veidekke, som använder RHS E i Norra länken
projektet, om deras syn på det nya systemet. 

Precis och säker drift 
På Odens arbetsplats i Norra länken har borriggen Atlas Copco Boomer XE3 utrustad med 
RHS E, precis medverkat till att driva klart en arbetstunnel. Systemet är monterat på riggens 
två ytterbommar som används till 24 - 25 meter långa injekteringshål med Secoroc 64 mm 
borrkronor. 

- Vi hade på förhand lite funderingar kring hur RHS E-utrustningen skulle kunna positioneras 
rätt, men har visat sig gå helt utan problem. Allt har verkligen fungerat mycket bra, säger 
platschef Bo W.H. Persson, från Oden. 

Han bekräftar också uppgiften om att borrningen varit mycket precis, alla hål som borrats 
hittills ligger inom gränsen för fyra procents avvikelse. Men den största fördelen med RHS E 
menar Bo W .H. Persson är säkerheten. 

- Det spar både personal och är säkrare. Vi behöver inte ha någon som står framme i korgen 
där det alltid finns risk för fallande sten. Det är ett stort steg framåt när det gäller säkerheten 
för våra medarbetare. Tillgängligheten på riggen har varit bra, med undantag av problem med 
positioneringsgivare vid uppstarten, vilket Atlas Copcos servicekille löste på plats. 

Bild - RHS E skarvar på Norra länken, Stockholm 

Mängden spränghål som borras för varje salva varierar med arean på tunneln. En 
genomsnittlig salva har 212 stycken spränghål 51 mm i diameter, varje hål är 5,8 meter djupt. 

- Vi har en mycket bra indrift vad gäller salvorna. Med 3-bomsriggen borrar vi ca 1300 
borrmeter per åttatimmars skift, avslutar Bo W.H. Persson. 
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Ökad produktivitet 
I en annan del av Norra länken-projektet arbetar entreprenören Veidekke med att driva 
arbetstunnlar. Veidekke använder också en Boomer XE3 C30 utrustad med RHS E och 
Secorocs borrkronor. 

Bild- Veidekkes Boomer XE3 med RHS E på Norra länken, Stockholm 

- Den största fördelen med RHS E är att det bara behövs en person för att sköta borrningen. 
Vi behöver inte ha medarbetare utanför hytten i den bullriga och ibland riskfyllda 
arbetsmiljön. Sedan vi startade med RHS E och den nya riggen i september har vi inte behövt 
ha någon personal i servicekorgen, systemet ger en säkrare arbetscykel. Operatörerna har 
reagerat positiv på tekniken och borresultaten har blivit bra, även om man måste vara mer 
försiktig i positioneringama och med hur man hanterar bommarna som bär 
stånghanteringsssystemet, säger Anders Östberg, plats- och maskinchef på Veidekke. 

På en 70 m2 tunnelarea borras 140 spränghål, det är en vanlig salva som tar tre och en halv 
timme att borra. Med riggen borras också injekteringshål, 64 mm i diameter och 22 meter 
djupa. Veidekke har erfarenhet från andra projekt där man använt Boomer 353 med två förare 
och har räknat ut att den nya konfigurationen med en förare och en Boomer XE3 utrustad med 
RHS E är betydligt snabbare. 
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Tobias Lundström arbetar som operatör i den nya Boomer XE3. 
- RHS E är smidigt och fungerar bra. RCS-mjukvaran är också bättre än tidigare versioner, 
även om systemet skulle vinna på en automatfunktion för i- och urplockning av borrstål, det 
skulle kunna spara ännu mer tid. 

Anders Östberg håller med. 
- Systemet överträffar våra förväntningar så här långt, men om målet är att spara tid så är en 
helautomatisk lösning för att i- och urplockning av borrstålet något vi gärna vill se i 
framtiden. 

Framtid 
Mekaniserad stånghanteringsutrustning konstrueras inte bara för entreprenörer i Sverige, utan 
entreprenörer i hela Skandinavien visar stort intresse för RHS E. Atlas Copco förväntar sig 
stor försäljning av optionen RHS E inte bara till nya riggar utan även till 3-bomsriggar med 
BUT 45 som redan är i drift på tunnlar runt om i Sverige. 
Nästa naturliga steg i teknikutveckling av stånghanteringsutrustning för injekteringsborrning 
blir enhålsautomatik. Atlas Copco för redan diskusioner med entreprenörer i Sverige för att 
utveckla denna funtionalitet. Målet är att så snart som möjligt kunna erbjuda detta till kunder 
som redan idag efterfrågar ökad automaiton. 
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