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ROC D7C - Första ovanjordsborrvagnen med RCS styrsystem 
- för ökad produktivitet och precision 

Gunnar Carlsson, Atlas Copco CMT Sweden AB 

Inledning 

Utvecklingen av aggregat för pallborrning ovan jord har under lång tid koncentrerats till 
funktioner som i högre grad påverkat kapaciteten på utrustningen mer än att säkerställa 
kvaliten på de borrhål som skall produceras. Atlas Copco har nu med de erfarenheter 
man fått av RCS-systemet från aggregat för borrning under jord där systemet 
introducerades 1998 anpassat och modifierat systemet för borraggregat ovan jord. Det 
aggregat som först utrustats med RCS-systemet är ROC D7, ett aggregat för borrning 
inom hålområdet 64 - 115 mm. 

RCS-systemet 

RCS-styrsystemet (Rigg Control System) är ett PC-baserat datasystem som utvecklades 
av Bosch i början av 90-talet för bilindustrin, men som därefter vidareutvecklats för 
andra applikationer och återfinns i dag i en mängd olika utrustningar. Styrsystemet 
består av ett antal s.k. 1O-moduler och datorer som kontrollerar och hanterar sin del av 
borroperationen och som är sammanbundna genom ett nätverk, CAN som står för 
Controller Area Network, vilket är den allmänna benämningen på systemet. 
Genom att olika delprocesser i borrningen integrerats och länkats i ett nätverk kan en 
mängd olika sekvenser med programvara automatiseras, som t.ex. positionering av 
matare, stångskarvning, fastborrningsskydd etc. 

Autopositionering: 
Minskar tiden för positionering med ca. 10 sekunder jämfört med manuell positionering 
och aktiveras genom ett enkelt "tryck på knappen". 
Ca. 50 % av alla påhugg sker med mindre eller större inriktningsfel, autopositioneringen 
eliminerar fel orsakade av operatören. 
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Figur 1. Hå/botten ur läge i cm vid inriktnings/el 1 - 3° 
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Riktinstrument. 
Riktinstrumentet med håldjupsmätare och laserplan är integrerat i vilket innebär att 
borrningen avbryts vid förutbestämt håldjup vilket ger jämnare hålbotten samtidigt som 
överdriven underborrning undviks. 
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Figur 2. Överdriven underborrning 
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Figur 3. Extra kostnad vid överdriven underborrning, antagen kostnad= 25.- I b.m. 
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Överdriven underborrning innebär enbart en kostnad då ingen ersättning utgår för 
producerade borrmeter, till denna kostnad skall läggas, förlorad intäkt då aggregatet inte 
är tillgängligt för att producera betalda borrmeter, ökad tidsåtgång för borrning genom 
sylta i andrapallen, sprängmedelskostnad etc. 

Automatisk stånghantering/skarvning. 
Genom RCS-systemet så har det blivit möjligt att automatisera hela borrningscykeln 
och då också skarvningen av stänger. Det innebär att operatören efter att ha startat 
borrningen kan lämna aggregatet för att utföra andra arbetsuppgifter som, utsättning, 
inmätning/loggning av borrade hål, slipning av borrkronor m.m. Den automatiska 
stånghanteringen innebär också att aggregatet kan producera borrmeter från det att 
operatören startar upp maskinen när han anländer till arbetsplatsen fram till att han 
lämnar arbetsplatsen för kvällen. Dvs. aggregatet producerar borrmeter även under den 
tid operatören har rast eller av andra skäl tillfälligt måste lämna arbetsplatsen 
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Figur 4. Ökad årskapacitet med automatisk stånghantering. 

Med en antagen kapacitetsökning på 15 % och en genomsnittlig skiftkapacitet på 250 
borrmeter ökar årskapaciteten med ca. 7 .000 b.m. De fasta kostnaderna i form av lön till 
operatören, avskrivning, räntekostnader, försäkring uppgår till ca. 15:- per borrmeter. 
Förutsatt att den ökade kapaciteten kan utnyttjas fullt ut så kommer intäkten för dessa 
tillkommande borrmeter att uppgå till 15.- + nuvarande vinst 5.-. 
Dvs., ca. 140.000.- per år. 
En annan positiv faktor är att risken för halkolyckor eller andra personskador i samband 
med att operatören måste gå in och ut ur hytten reduceras påtagligt. 
Möjligheten att lämna riggen innebär också att arbetet blir mindre monotont och därmed 
minskad risk för förslitningsskador av den typ som är vanlig vid repetitiva 
arbetsmoment 

133 



© 2003, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2003

F astborrningsskydd/borrstålskostnad 
Fastborrningsskyddet simuleras i huvudblocket och styrs av RCS-systemet med dess 
programvara. Det nyutvecklade fastborrningsskyddet ger steglös återstart av borrningen 
till borrning med full effekt efter att ha aktiverats, detta oavsett oljans viskositet 
och/eller temperatur. Systemet känner kontinuerligt av alla tendenser till fastborrning 
och anpassar blixtsnabbt samtliga värden så att fastborrning undviks. 
Genom att borrstålet inte överbelastas i samband med fastborrning kombinerat med den 
hydrauliska cylindermataren får borrstålet optimal bergkontakt vilket ökar borrstålets 
livslängd med upp till 15 -20 % jämfört med konventionella borrsystem. 

MWD "mätning under borrning" 
Funktionen MWD loggar kontinuerligt borrningsparametrar, vilka kan användas för 
analys av bergets hållfasthet, sprickzoner etc. Resultatet av analysen kan användas för 
såväl optimering av borrmaskinens inställningar som för finjustering av 
laddningskoncentration och därmed ett förbättrat sprängresultat. 

ROC-Manager med pallplan 
Ett PC-verktyg för planering och analys av borr- och sprängningsarbeten där 
arbetsplatsinformation, borrplan, avvikelse vid ev. loggning och MWD-data kan lagras. 

Mätsond 
Som tillbehör finns en mätsond för inmätning av verkligt hålriktning och hålbotten. 

Sammanfattning 
• Övergången till ett datastyrt borrsystem ökar utrustningens kapacitet genom att 

snabbare uppställning och automatisk stånghantering vilket ger ökad lönsamhet. 
• Minskad risk för oljeläckage då antalet hydraulkomponenter kunnat minskas 

med20-25 %. 
• Det förbättrade fastborrningsskyddet och påhuggsautomatiken medför lägre 

borrstålskostnader samtidigt som borrkapaciteten vid svåra borrnings
förhållanden är klart högre än för utrustningar med konventionella borrsystem. 

• Förbättrad hålkvalite genom kombinationen autopositionering, dubbla borrstöd, 
cylindermatare och ett borrsystem som blixtsnabbt anpassar sig gällande 
borrningsförhållanden. 

• RCS-systemet ger även möjlighet till framtida uppgraderingar/ökad grad av 
automatisering genom uppgradering/utbyte av programvaran. 

• Enkelt överförande data/information mellan rigg och PC. 
• Förbättrad och säkrare arbetsmiljö. 
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