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ÖKADE KRAV KRÄVER NYTÄNKANDE 

Anders Nyström, Dan Wedberg, 
Sandvik Mining and Construction Tools 

Sammanfattning 

I takt med utvecklingen av borrmaskiner förändras även kraven på borrverktyg. 
Maskinens produktivitet är inte högre än dess svagaste länk och det är endast med väl 
anpassade borrverktyg som maskinens produktivitet gör sig rättvisa. 
Effektutvecklingen av hammare som företrädesvis används inom drifterborrning har 
ökat från ca 7.5 kW till dagens effekt på över 20 kW. Inom gruvindustrin har man i 
många länder mer eller mindre standardiserat drifterborrningen till 45 mm borrhål, och 
funnit starka skäl att inte frångå denna håldiameter. 
För att möta den ökade påkänningen på borrverktygen krävs kontinuerlig 
materialutveckling i kombination med konstruktiv geometrisk utformning inom ramen 
för vad som är standard inom industrin. När detta inte räcker till tvingas man söka 
lösningar utanför den standard som etablerats. 
Utnyttjande av Finite Element Method, FEM, i utvecklingsfasen gör det möjligt att öka 
förståelsen kring produkten samtidigt som de mest lovande lösningarna tidigt kan 
filtreras fram för vidare analys och provning. 
Sandvik Alpha är ett exempel på en produkt där man i likhet med utvecklingen av R
och T-gängan på sin tid tvingats till nytänkande, d.v.s. släppa kravet på kompatibilitet 
för att möta nya krav. 

Bakgrund 

Sverige och svensk industri har haft en ledande ställning inom området borra och 
spränga under de senaste 150 åren. Många banbrytande innovationerna inom området 
har lagt grunden till i dag ledande svenska leverantörer till gruv och anläggnings
industrin. Atlas Copco, Nitro Nobel och Sandvik, bara för att nämna några. Sandvik har 
tillverkat borrverktyg för gruv- och anläggningsindustrin i mer än 130 år. En historisk 
tillbakablick visar att utvecklingen inom området har till stor del styrts av den ständigt 
ökade energimängd som använts för att driva in verktygen i berget. Från att 
inledningsvis bestå av en enda detalj, helstångsborren, har verktyget delats upp i ett 
antal delar som var för sig kan optimeras för en totalt starkare verktygssträng. Dessa 
olika delar är i de allra flesta fallen förenade via gängförband. Ett antal olika gängtyper 
för dessa förband har introducerats över åren. Krav som hög slitstyrka och livslängd i 
kombination med att vara lätt att lossa har minskat antal förekommande typer. 
Repgängan, R-gänga, och Cl 7 gänga är exempel på gängprofiler som utvecklats av 
Sandvik under 1950- respektive 1960-talet. Introduktionen av hydraulhammare under 
1970-talet gav ändrade förhållanden och ökade krav, vilket resulterade i att en ny 
gängprofil, T-gängan, utvecklades av Sandvik. Gängprofilerna R- och T- har det 
gemensamma att de utvecklades som unika lösningar med särskilda egenskaper för att 
passa dåtidens ställda krav. Dessa lösningar var så lyckosamma att de blivit accepterade 
standardlösningar inom industrin. 
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Nya utmaningar 

En resume visar att effektutvecklingen av hammare som företrädesvis används inom 
drifter och tunnelborrning har ökat från ca 7.5 kW till dagens effekt på över 20 kW. För 
denna typ av borrning har borrverktyg med gängprofilen R-32 använts i stor 
utsträckning. Inom gruvindustrin har man i många länder mer eller mindre 
standardiserat drifterborrningen till 45 mm borrhål, och funnit starka skäl att inte frångå 
denna håldiameter. Dessa geometriskt ställda krav på håldiametem i kombination med 
effektutveckling av hammare har resulterat i ökade påkänningar på borrverktygen. Man 
kan för enkelhetens skull göra jämförelse med hammare och spik. Storleken på 
hammaren har ökat men spiken som skall slås i med denna hammare har inte ändrats. 
För att möta den ökade påkänningen krävs kontinuerlig materialutveckling i 
kombination med konstruktiv geometrisk utformning inom ramen för vad som är 
möjligt. De faktorer som främst påverkar livslängden på borrverktyg är 
materialutmattning och korrosion. Viktigt att beakta är att utmattning är en process som 
cykliskt bryter ner materialet. När den ackumulerade skadenivån överskrider den 
kritiska brister materialet. Således, när den ökade belastningen inte längre kan 
kompenseras med hjälp av minskad anvisningsverkan, tryckspänningar och statisk 
hållfasthet hos materialet minskar livslängden. En strävan i verktygsutvecklingen har 
alltid varit att söka produktlösningar som är kompatibla med inom industrin använd 
standard. När materialutveckling och konstruktiv geometrisk utformning av 
standardlösningar inom de geometriska ställda kraven inte längre räcker till att möta de 
nya kraven måste dock kompabilitetskavet och därmed standardlösningen frångås. 

Simulering i utvecklingsarbetet 

Simuleringar far en mer framträdande roll i utvecklingsarbetet och kan genomföras med 
olika syften och vid olika tillfällen under utvecklingsprocessen. Det finns emellertid 
mycket att vinna att tidigt i utvecklingsfasen genomföra simuleringar. 
Utifrån en fysisk verklighet och genollllörda idealiseringar skapas en matematisk 
modell. Om den matematiska beskrivningen är tillräckligt enkel kan den lösas 
analytiskt. För mer komplexa beskrivningar kan det dock vara svårt att hitta en analytisk 
lösning utan en numerisk lösning far tillgripas. Finite Element Method, FEM, är ett 
exempel på en numerisk metod som används för att analysera fysiska problem. 
Utnyttjande av FEM i utvecklingsfasen gör det möjligt att analysera fysiskt komplexa 
problem, öka förståelsen kring produkten samtidigt som de mest lovande lösningarna 
tidigt kan filtreras fram för vidare analys och slutlig provning. 

Sandvik Alpha 

Verktygssystemet Sandvik Alpha, som nyligen introducerats, är ett exempel på en 
produkt som tagits fram med hjälp av bl.a. FEM. I likhet med R- och T-gänga som en 
gång i tiden utvecklats som unika lösningar för att möte dåtidens krav, har Sandvik 
Alpha utvecklats för att möta dagens behov. De etablerade standardlösningar på verktyg 
för ort- och tunneldrivning har nått sin gräns, inte gått att utveckla vidare, varför vi 
tvingats frångå kompabilitetskravet. 
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Genom ökad diameter och kompaktare gängförband har det varit möjligt att öka 
stångens tvärsnittsarea med ca 14 % och styvhet. Egenskaper som bland annat ger 
längre livslängd samt gynnsammare förhållanden vid påhugg och därmed rakare hål. 
Utförda tester och resultat som rapporterats in från de som redan använder Sandvik 
Alpha visar att livslängden för stängerna har ökat avsevärt. Vi har rapporter om allt från 
20 - 80 procents ökning. Framtiden får utvisa om det vi nu presenterat kommer att 
utvecklas till en ny standard inom industrin. 

Figur 1. Sandvik Alpha 
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