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SDR- SELF DRILLING ROCKBOLTS - BORRANDE INJEKTIONSBULTAR 

Olle Karlsson, Atlas Copco Rock Drills i Örebro 

Inledning 

Borrande injektionsbult har med tiden fått många olika användningsområden både 

ovanjord och under jord. I den här presentationen behandlas endast användandet vid 
tunneldrivning. 
Borrande injektionsbultar, eller som de ofta kallas, self drilling rockbolts, har funnits 

på marknaden i många år. Bulttypen har blivit mycket populär i områden där tunnlar 
drivs i mycket lösa eller uppspruckna bergsformationer. Den borrande injektionsbulten 

används där bergförhållandena är så dåliga att borrhålen kollapsar innan bergbulten har 

installerats. Som exempel på länder där bulttypen är populär räknas Tyskland, Österri
ke, Schweiz, Kina, Japan och Taiwan, för att nämna några. Borrande injektionsbultar 

finns i flera olika versioner men skillnaden mellan versionerna är liten. Ofta skiljer det 
endast på gängtypen. 

Borrande injektionsbult 

En produktbeskrivning. Den borrande injektionsbulten är ett utvändigt helgängat rör 

som kan borras och gjutas in i lösa och mycket lösa berg och jordformationer där borr
hålen kollapsar innan bulten är på plats i borrhålet. Bultstången tillverkas av sömlösa 

stålrör som kallvalsas till den önskade gängprofilen. Vid underjordsanvändning så är de 
vanligaste standardgängoma R25, R32, R38 eller R51, men också andra gängtyper fö

rekommer. Gängprofilen ger en utmärkt infästning mellan bulten, cementpastan och det 

omgivandet berget. Gängan fungerar också som kopplingsfunktion för andra delar i sy
stemet som borrkrona, kopplingshylsa, mutter och bergbricka. 

Bild I. Borrande injektionsbult. 

Self Drilling Rockbolt-systemets beståndsdelar. 

- Bultstången 
- Engångsborrkrona 
- Kopplingshylsan 
- Bergbricka och mutter. 
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Bultstång 

Huvud.komponenten i SDR-systemet är bultstången. Typiska tekniska grundvärden för 
de vanligaste gängdimensionema för underjordsbruk visas i tabell 1. Bultstängema leve
reras i standardlängder i hela meter från 2 meter till 6 meter ; ,1cn kan levereras i kund
anpassade längder upp till 12 meter. Vid längder över 6 meter så behövs det ett distans
element för att centrera stången i borrhålet. Av praktiska skäl är det enklast att välja en 
stånglängd som passar till den matare som finns på den borrigg som används. Bult
stängerna kan kapas och enkelt skarvas för att passa till den föreskrivna totala bultläng
den. Radiellt perforerade bultstänger finns för speciella ändamål. Den perforerade 
stången placeras då närmast borrkronan och säkerställer då att cementpastan sprids väl i 
bulthålet med omgivning. 

Alla bultdimensioner kan fås i galvaniserat utförande. 

Tabell 1. Vanliga tekniska grundvärdenför borrande injektionsbultar. 

Bultstång Enhet R25 R32N R32S R38 R51N 
Ytterdiameter mm -25 32 32 38 51 
lnnerdiameter mm 14 18,5 15 19 33 
Tvärsnittsarea mm2 244 396 488 717 936 
Sträckgräns kN 150 230 280 400 630 
Brottgräns kN 200 280 360 500 800 
Max pratisk bultlängd meter 12 16 20 24 30 
Vikt Kg/m 2,3 3,4 4,1 6 8,4 

Engångsborrkrona 

Borrkronoma som används är av engångstyp och kommer att, tillsammans med den 
borrande injektionsbulten, sitta kvar i berget. Borrkronan är av en betydligt enklare 
kvalitet än borrkronor för vanlig spränghålsborming. I tabell 1. finns värden för en 
maximal praktisk bultlängd indikerat. 
Det finns flera typer av borrkronor att välja på beroende på i vilken typ av berg bulten 
skall installeras. Normalt skiljer man på tre olika huvudtyper av borrkronor. (Bild 2.) 

A. Borrkronor avsedda för borrning i lera, sand och mycket lösa bergarter. Oftast gjut
na med härdad front. Spolhålen bakåtriktade för att inte sättas igen. 

B. Borrkronor för mjuka och icke slitande bergarter. Oftast smidda och med härdad 
front. Sidoriktade spolhål 

C. Borrkronor för hårt (slitande) berg. Maskinbearbetade, med hårdmetallstift eller 
skär. Sidoriktade spolhål. 

Borrkronans ytterdiameter väljs beroende på omgivande bergmaterial och kraven på 
cementingjutningen av bulten. Typiska borrkrondiametrar för R32, 51 -76 mm och för 
R38, 76-90 mm och för R51, 100-115 mm. Under speciella omständigheter så kan det 
vara nödvändigt att välja en större borrkronsdiameter än vad som finns som standard för 
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just den gängdimensionen. Detta löses med en insatsgänga i en större borrkrona. Detta 
kan vara fallet om man vill ha en större diameter på cementpelaren som omger bult
stången. 

A. Lera och lösa material B. Mjukt berg C. Hårtberg 

Bild 2. Olika typer av borrkronor. 

Kopplingshylsa, bergbricka och mutter. 

För att .skarva ihop bultsektioner används kopplingshylsor med motsvarande gängdi
mension som bulten. Friktionen mellan omgivande berg och bulten håller bulten på 
plats till dess att den är ingjuten. När bulten är ingjuten och cementblandningen härdat 
monteras bergbricka och mutter och bulten förspänns till önskade värden. För att försäk
ra sig om att injektionsbulten kommer att omslutas av tillräckligt med cement så kan ett 
distanselement placeras längs bultstången oftast framför kopplingshylsan. 

Grouting/injektering. 

Grout/cementpasta är en viktig komponent i SDR systemet i det att det ger den sam
manbindande funktionen mellan injektionsbulten och det omgivande borrhålet. Det 
finns två olika metoder för att injektera cementpastan genom bulten in i borrhålet. Den 
ena metoden, simultaneous grouting, sker direkt från borriggen under inborrningen av 
bulten. Cementpastan tillförs kontinuerligt från en fristående grout-pump via en ro
terande grout-adapter som kopplats mellan nackadaptem på borrmaskinen och injek
tionsbulten. (Bild 3). Cementpastan pumpas genom den ihåliga injektionsbulten genom 
borrkronan och vidare ut i omgivande borrhålet. Under borrningen justeras cementpa
stej flödet kontinuerligt så att spill av cementpasta minimeras. 
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Bild 3. Roterande grout adapter kopplad mellan borrmaskin och injektions bult för 
"simultaneous grouting". 

Den andra metoden går ut på att borra in en eller flera bultar till fullt djup. Till den in
borrade bulten ansluts groutingutrustningen via en grout-connector som gängas direkt 
på bulten. Cementpastan pumpas genom bulten, via borrkronan och fyller ut håligheten 
mellan bult och berg. Pumpningen av pågår till dess att pastan fyllt ut hela bulthålet ock 
läcker ut vid tunnelväggen. Hålet är fyllt. 

Cementpastan som används blandas av de vanligen förekommande cementkvalitetema. 
Blandningsförhållandet vatten/cement väljs inom intervallet w/c 0,35 - 0,45. Det är 
viktigt att få en så styv pasta som möjligt men som ändå går att pumpa och transportera 
i borrhålet. Förbrukningen av cementpasta beror på ett flertal faktorer, typ av berg
grund/lösmassor, typ av injekteringsmetod, grout-pelarens tjocklek mm. Riktvärden för 
cementpastakonsumtionen visas i tabell 2. 

Tabell 2. Typisk cementpastakonsumtion per meter installerad injektions bult 

BulUgänga Kg cementpasta / meter bult 

R25 15 -20 
R 32 20- 25 
R38 20 -30 

Normalt injekteringstryck för installation av borrande injektionsbultar är 20 till 30 bar. 

Applikationer 

Vid tunneldrivning används borrande injektionsbult i ett flertal olika applikationer. Någ
ra exempel. 
Som radiellt installerad bult. Då bulten är skarvbar så kan långa radiella bultar installe
ras i trånga tunnlar genom att flera bultstänger skarvas till önskad längd. Se (Bild 4.1 ). 

Den borrande injektionsbulten fungerar mycket bra för fore-poling/spiling och kan ock
så här skarvas till önskad längd. För detta ändamål väljs lämpligen någon av de grövre 
bultdimensionema. (R38 eller R 51). Se (Bild 4.1). För frontstabilisering väljs oftast 
någon av de klenare gängdimensionema. Se (Bild 1: 1 ). En variant på frontstabilisering 
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är att systematiskt förstärka hela förskärningen. (Bild 6) visar förskärning och tunnel
påslag för North Downs tunneln som går mellan London och den engelska sidan av Ka
naltunneln. Tunneln drevs i huvudsak i olika formationer av krita. Totalt användes 17 
000 meter borrande injektionsbult av dimensionen R32. 

2 

3 

Bild 4. Exempel på olika applikationer för borrande injektions bult. 

Installation av självborrande injektionsbult. 

För att installera en borrande injektionsbult så behövs någon form av borrutrustning. 
Det enklaste/vanligaste är att man använder den vanliga borriggen/jumbon också till 
bultinstallationen. Det går att installera borrande injektionsbultar med handhållen ut
rustning men då endast med gängorna R25 och R32. 

Om man använder någon av de standardgängor som visas i (Tabell 1) så kan man an
vända de vanligast förekommande bergborrmaskinerna. Atlas Copco har utvecklat ett 
SDR-system med en standard Boomer som plattform. 

Till Atlas Copco borriggar utrustade med bergborrmaskinerna COP 123 8 och COP 183 8 
så finns det speciellt anpassad SDR- utrustning som betydligt ökar borriggens använd
barhet. Till exempel SDR-nackadaptrer som passar till R32 och R38 gängor på motsva
rande injektionsbultar. Dessa nackadaptrer till borrmaskinerna väljs om det är stora 
kvantiteter borrande injektionsbult som skall installeras. Består borrningen endast till en 
liten del av injektionsbultborrning är det bättre att välja en SDR-adapterkoppling som 
enkelt kopplas till borrmaskinen och passar till standardmatare och borrstöd. Med dessa 
nackar/kopplingar så kan man enkelt borra in bulten i hela sin längd. Bulten kommer då 
att sticka ut ca 80-100 mm från tunnelväggen. Bra, om man ska klä in tunneln med 
sprutbetong. 
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Bild 5. Atlas Copco Boomer anpassad för borrande injektions bultar. 

Bild 6. North Downs Tunnel, UK, 1999, 17 000 m. R 32. 
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