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INFORMATION OM DET NYBILDADE ROCK TECH CENTRE MED 
ÖVERSIKT AV AKTUELLA PROJEKT 

Göran Bäckblom, Nordic Rock Tech Centre AB 

Abstrakt 

Svenska gruvföretag är i det internationella perspektivet relativt små men är långsiktigt 
konkurrenskraftiga genom goda geologiska förutsättningar och ett teknologiskt 
ledarskap. RTC bildades av flera intressenter år 2005 för att öka utvecklingstakten inom 
det bergtekniska området. RTC har en uttalad ambition att vara internationellt etablerat 
inom några år. För närvarande (januari 2007) arbetar RTC med bättre och snabbare 
tunneldrivning, utveckling av förstärkningssystem, utrustningar för injektering, för 
skuthantering samt med utveckling av nya system för produktionsborming under jord. 
RTC agerar i nära samverkan med sina ägare och övriga intressenter för att förbättra 
företagens lönsamhet genom att identifiera bergtekniska problem, föreslå effektiva 
lösningar och sedan i samverkan införa lösningarna, se vidare www.rocktechcentre.se. 

Bakgrund 

Gruvindustrin med anknytande näringar (utrustningsleverantörer med flera) arbetar på 
en utpräglat internationell marknad där forskning och utveckling är en nödvändig och 
integrerad del av affärsverksamheten. FoU täcker många frågor från prospektering, 
berg- och mineralteknik, IT till mineralekonomi och samhällsfrågor se vidare portalen 
för Bergforsk (www.bergforsk.se). 

Gruvföretagen identifierade i slutet av 90-talet ett ökat behov av utveckling inom det 
bergtekniska området och tog därför tillsammans med samhällsaktörer och 
fackföreningar ett initiativ som sedermera fick namnet Gellivare Hard Rock Research. 
Arbetet drevs i projektform under perioden 1992 - 2005. Ett flertal projekt startades 
samtidigt som GHRR:s framtid diskuterades i en särskild arbetsgrupp. Under år 2004 
erbjöd sig Stiftelsen MITU att träda in som huvudägare i ett utvecklingsbolag som 
skulle bygga vidare på GHRR:s intentioner och projektportfölj . Bolaget fick sedermera 
namnet Nordic Rock Tech Centre AB (RTC). 

GHRR genomförde ett stort antal förstudier och utredningar för att utröna 
kunskapslägen och förutsättningar för konkreta genomförandeprojekt. Här kan nämnas: 

• Styrd borrning utan skarvning (Utveckling av ny teknik för produktionsborming 
i bl a gruvor) 

• Tröghetsnavigering för inmätning av borrkrona 
• Lokalisering av borrkrona med seismiska system (för att senare kunna styra 

borrkronan) 
• Measurement While Drilling (Mätsystem på borriggar) 
• Snabbare och bättre tunneldrivning. Etapp 1 och Etapp 2. 
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• Skadezon vid sprängning 
• F o U inom fragmentering 
• Schaktdrivning och schaktrenovering 
• Laserscanning för bergmekanisk övervakning 
• A vlastningssprängning 
• Modem tillmakning 
• Bränslecellsanvändning under jord 
• Vattenhydraulik under jord 
• Användning av is vid gruvbrytning 

Bildandet av företaget Rock Tech Centre 

Stiftelsen MITU som huvudägare, önskade att RTC skulle drivas i aktiebolagsform med 
åtminstone sex intressenter och efter förhandlingar utkristalliserades en ägargrupp enligt 
Figur 1. Som framgår ur figuren finns både gruv- och entreprenadföretag, 
utrustningsleverantör och specialistföretag representerade, vilket skapar goda 
möjligheter till korsbefruktningar mellan intressenterna. Förutom ägarna har även 
Svensk Kämbränslehantering AB och Luleå Tekniska Universitet representanter 
R TC: s styrelse vilket ytterligare medför ypperliga möjligheter till koordineringar. 

Stiftelsen MITU 

;BOLIDEN LKAB lwtdin mining 

Rtlasl:opoo Ncc:X ~REFLEX™ 

Figur 1 RTC:s ägarbild. 

Efter bildandet togs en affärsplan fram med visioner, operativa mål etc. Visionen är 
att "RTC ska inom 3-5 år vara ett internationellt etablerat företag som identifierar och 
löser bergtekniska problem och skickligt överför lösningar till praktisk tillämpning i 
hårt berg inom områden som 

• borrningsteknik 
• fragmentering 
• tunneldrivning 

Uppgifter inom sitt uppdrag ärt ex att: 
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• Initiera och leda projekt inom bergteknik och angränsande områden 
• Genom god samverkan mellan intressenter skapa värden som en enskild 

intressent inte förmår åstadkomma 
• Skickligt och smidigt införa ny eller vidareutvecklad teknik och metoder 

RTC är inte ett forskande bolag - forskning är en uppgift för universitet - och stöttar 
inte forskning, utan är inriktat på att utveckla och föra in forskningsresultat i praktisk 
verksamhet. 

Styrelsen har fastställt följande grundläggande värderingar: 

• Värdeskapande genom att ta fram lösningar som är effektiva att tillämpa 
praktiken med korta ledtider från ide till färdig produkt. 

• Professionalitet genom att med gott projektledarskap, bra verktyg och metoder 
planera och genomföra projekt med rätt kvalitet och rätt kostnad i rätt tid. 

• Relationsskapande genom att med goda kontakter med företag, universitet och 
fältpraktiker skapa samverkan och uthålliga relationer med intressenter för 
samordning och prioritering. 

RTC får inga offentliga bidrag för att finansiera bolaget och inte heller 
aktieägartillskott; verksamheten finansieras genom att projekt skapas. 
Projektsponsorerna delar på de direkta kostnaderna för projekten förutom 
en "projektbiljett" till RTC som användes för att finansiera basverksamheten och för att 
planera för nya projekt. Avsikten är att driva åtminstone fem parallella projekt. 

RTC:s projektportfölj 

Sedan starten 2005 har RTC tecknat tre konsortialavtal och ytterligare projekt är under 
beredning. 

Snabbare och bättre tunneldrivning 

Tunnel- och ortdrivning är en betydande kostnad i många infrastrukturprojekt liksom i 
underjordisk gruvbrytning. Fram till 80-talet ökade framdriften betydligt, genom 
förbättrade metoder och utrustningar. Sedan dess har utrustningar förbättrats utan att 
framdrift ökat eller kostnaderna reducerats. 

Inom ramen för GHRR genomfördes tidigare två deletapper i projektet; i dessa etapper 
genomfördes grundläggande analyser av tunneldrivningsprocessen och prioritering av 
förbättringsmöjligheter. I samband med att RTC bildades tog också RTC ansvaret för att 
planera för en tredje programetapp med praktiska fälttester; målet är att programmet ska 
leda till betydligt högre framdrift och 20% lägre kostnader utan att öka risker för 
olycksfall eller miljöpåverkan. Inom ramen för det större programmet genomförs under 
2006- 2007 ett huvudprojekt med ett flertal intressenter, se Figur 2. Intressenterna 
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driver sammantaget mer än 100 km ort/tunnel per år och det finns således ett stort 
gemensamt behov av att förbättra drivningen. 

.lltlas Copco LKAB 
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Figur 2. Deltagare i projektet Snabbare och Bättre Tunneldrivning, etapp 3 

Inom ramen för projektet studeras i första hand hur kortsiktiga kvalitetsförbättringar ger 
bättre framdrift och lägre kostnader. Som "laboratorium" används LKAB:s gruva i 
Malmberget, där LKAB i egen regi och NCC som entreprenör driver ca 20km ramp/ort 
varje år. Under 2006 samlades en "baseline" in som grund för förbättringsförslag. Under 
år 2007 prövas förbättringsförslagen i ett stort fälttest som underlag för att utvärdera 
resultaten av förbättringarna men också för att i ett längre perspektiv ge underlag för 
förbättringar av maskiner och utrustningar. Arbetet omfattar tekniska åtgärder rörande 
borming, laddning, lastning och rensning men också åtgärder rörande skrotning och 
bergförstärkning som grovt sett är halva kostnaden för ortdrivning. Åtgärderna rör också 
förbättrad kommunikation mellan aktörer; en enkel analys visar att det behövs 11 
parallellkopplade aktiviteter med sju olika utrustningar för att få till en salva i dåligt 
berg! 

Skutdetektering och skuthantering 

Gruvornas infrastruktur och utrustningar är utformade för att hantera en största 
stenstorlek på cirka lm och skut behöver sönderdelas innan utlastning eller innan de når 
schakt och primärkrossar. Behovet av skutdetektering och skuthantering är beroende på 
brytningsmetod och effektivitet i produktionssprängningar. LKAB använder fjärrstyrd 
lastning i Kiruna och för att inte störa lastningen ska skut på galler helst sönderdelas 
inom några minuter. LKAB och Atlas Copco genomförde under ledning av RTC och i 
samarbete med L TU och centrumbildningen Process IT Innovations en förstudie för att 
finna praktiska metoder att detektera och hantera skut. Inom ramen prövade också Atlas 
Copco en prototyp till en mobil skutknackare, där ett särskilt verktyg anbringas på en 
konventionell borrigg. RTC avser nu att göra en internationell studie som underlag för 
planering av förbättrade utrustningar för skuthantering. 

222 



© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

Lokalisering av borrkrona med seismiskt system 

Borrprecision är grundläggande för att få ett bra resultat vid produktionssprängningar. 
Med bättre teknik för styrning av borrning kan skivhöjderna ökas, vilket ger betydande 
kostnadsbesparingar eftersom investeringar i nya huvudnivåer kan senareläggas. 

Som ett första steg i utveckling av nya system för produktionsborrning prövar RTC i 
samarbete med LKAB, SKB och Vibrometric i Finland seismiska system för att i realtid 
lokalisera borrkronan vid skivrasborrning; avsikten är att systemet ska lokalisera 
borrkronan med en precision av några decimeter baserat på det ljud som alstras av 
borrkronan under borrningen. I det första stegen prövas teorier och modeller mot 
tidigare seismiska tester; planering för ett fälttest i Kiruna pågår (januari 2007). 
Lokaliseringen förutsätter också att man i realtid skapar sig en godtagbar 
hastighetsmodell av seismiska hastigheter i berget; de seismiska signalerna används då 
också naturligt för detta syfte. Hastighetsmodellen är då också ett implicit mått på 
bergkvalitet. Förhoppningen är att det seismiska systemet också underlättar planering av 
produktionsborrning och inte minst laddning. 

Om det visar sig att seismiska signaler är ett robust system för att lokalisera borrkronan, 
så fortsätter utvecklingen med att hitta metoder att styra borrningen. Parallellt sker 
utredningar för att studera möjligheten att ersätta skarvstänger med så kallad coil-tubing 
som ligger på en rulle. Tuben överför vatten för att i LKAB:s fall driva Wassara
maskinerna med vattenhammare. I dag finns omkring tusen coil-tubing utrustningar runt 
om i världen, men ingen borrar i hårt berg I dagens produktionsborming är 
stånghanteringstiderna lika långa som bormingstiden och även vid riktigt långa hål är 
rörhanteringen den helt dominerande tiden även vid låg borrsjunkning. Coil-tubing 
eliminerar all skarvning och minskar tripptiderna till en femtedel. RTC avser att samla 
intressenter för tester av dessa system i hårt berg. 

Projekt under bearbetning 

Några exempel på projekt under planering följer: 

Diskussioner inom styrgruppen för Snabbare och Bättre Tunneldrivning och RTC:s 
styrelse medförde att man såg ett behov av att ta ett samlat grepp på förstärkningssystem. 
Viktiga områden är bättre övervakningsmetoder för att optimera förstärkningen, duktila 
förstärkningssysten som tål stora deformationer, högre kapacitet på bultningsriggar, 
kombinerade utrustningar - en "förstärkningsmaskin" samt sist, men inte minst, att 
bedöma kvalifikationskrav och former för att licensiera personal som utformar och 
monterar förstärkningarna. R TC har kallat till en workshop mars 2007 med brett 
internationellt deltagande från de stora internationella gruvföretagen i Australien, 
Kanada, experter från Sydafrika förutom våra svenska och finska kollegor. Avsikten är 
att dela erfarenheter och ideer för gemensamma projekt inom området. Förbättrade 
förstärkningssystem är en förutsättning för säkra arbetsplatser på större djup, för att inte 
göra onödiga malmförluster och också för att skära kostnader. 
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En del i programmet för Snabbare och Bättre Tunneldrivning är förbättringar inom 
injekteringstekniken för tätning av inläckande vatten, vilket är av stor betydelse i 
infrastrukturbyggande. SveBeFo har under en lång rad av år i samarbete med sina 
huvudmän genomfört ett framgångsrikt program för att utveckla teorier och metoder att 
täta berg. Flera experter har uppmärksammat att det nu är dags att utveckla maskinsidan 
så att den är i paritet med dagens förståelse. RTC har i samarbete med en lång rad 
intressenter - då inte minst Atlas Copco - definierat ett utvecklingsprogram som i ett 
första steg innefattar att implementera de teorier som utvecklats vid KTH och CTH, att 
få samsyn på hur injekteringar ska dokumenteras och rapporteras och vilka 
utbildningskrav som ska ställas på planerare och operatörer. 

Slutord 

Medborgarna och samhället har och kommer alltid att ha ett grundläggande behov av 
metaller och mineral. Gruvindustrin med sina utrustnings- och tjänsteleverantörer bidrar 
till Sveriges tillväxt och välstånd. Markanden för metaller och många mineral är starkt 
konkurrensutsatt och för att överleva behöver industrin vara lönsam och vara i harmoni 
med samhället på nationell, regional och lokal nivå. Det är väsentligt att bibehålla ett 
teknologiskt ledarskap för att möta nuvarande och framtida behov. Rock Tech Centre är 
en viktig pusselbit i Bergforsk-kartan för att föra ut forskningsresultat i praktisk 
tillämpning inom det bergtekniska området. Den nuvarande projektportföljen är av stort 
internationellt intresse, och förhoppningen är att RTC möter sin vision att inom 3-5 år 
vara ett internationellt etablerat företag som identifierar och löser bergtekniska problem 
och skickligt överför lösningar till praktisk tillämpning i hårt berg. 
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