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MAGNUM SR, EN PRODUKTFAMILJ AV BORRSYSTEM FÖR 
TUNNELDRIVNING OCH BERGFÖRSTÄRKNING 

Alf Stenqvist, Atlas Copco Secoroc AB 

Borrsystem för drifterborrning och bergförstärkning 

De gamla beprövade gängsystemen R25, R28 och R32 har använts under flera 
decennier för drifterborrning och bergförstärkning och har fungerat mycket bra. 
Effekten på nya generationer av hydrauliska borrmaskiner har sedan introduktionen 
ständigt ökat samtidigt som längden på matare och drifterstänger också ökat. Under den 
senare delen av 1990-talet introducerades R35 systemet för drifterborrning vilket 
innebar en styvare borrsträng och betydligt bättre livslängder på drifterstängerna. R35 
systemet har dock vissa nackdelar, bl a att minsta håldiameter är 48 mm pga att 
gängans diameter ökades ifrån 32 mm till 35 mm. 

Magnum SR - SR 35 

Istället för att bara öka diametern på våra stänger och kronor, och därmed borrhålens 
diameter, har Atlas Copco Secoroc investerat i en lösning som innebär en övergång till 
nästa generation av drifterutrustning - Magnum SR. Vi introducerade de första 
produkterna i en ny familj av borrsystem för drifterborrning och bergförstärkning, under 
hösten och vintern 2000-2001 . Det första systemet kombinerar fördelarna mellan två 
existerande system, R32 och R35 samt tillför andra betydande fördelar. Gängan i det 
första av de nya systemen går under namnet SR35. 

En av de vanligaste skadorna på drifterstänger är ett brott i kronänden, antingen alldeles 
bakom kronkjolen eller också i sista gängvarvet (Fig. 1 ). 
Anledningen är att detta är den mest känsliga delen på en drifterstång. En drifterstång 
utsätts för höga roterande böjpåkänningar under borrningscykeln, särskilt vid påhugg av 
nya hål. 

Fig. 1. Typisk skadetyp för R 32 drifterstänger 
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Fig. 2. Borrkronan förloras i hålet eller måste kasseras vid denna typ av stångbrott 

Man förlorar normalt borrkronan vid den här typen av brott (Fig. 2) vilket medför 
kortare genomsnittlig livslängd på kronorna under projektet. Oftast måste hålet borras 
om vilket ger en negativ effekt på produktiviteten. 

När vi utvecklade Magnum SR systemet lämnade vi de gamla gängsystemen bakom oss 
och insåg snabbt att en lättlossad gänga var av högsta prioritet tillsammans med den 
ökade utmattningshållfastheten av systemet. 

Vad gjorde vi för att öka hållbarheten på drifterstängerna och göra det enklare att slå 
loss borrkronoma? Vi uppfann den koniska repgängan som vi nu har patent på. 

45 mm krona 
eller större 

~ 

32 mm gänga 35 mm gänga 

Tillräckligt med material i 
kronkjolens känsligaste del 

Fig. 3. Magnum SR systemet, SR35 gänga 

Hexagonal 35 mm eller 
rund 39 mm stång 

25% mer stål ger en 
signifikativ höjning av 
utmattningshållfastheten 

Den koniska gängan gör det möjligt att erhålla en drifterstång med hög 
utmattningshållfasthet samtidigt som det är möjligt att borra 45 mm hål. Genom att 
kunna ha 35 mm diameter på drifterstången i dess mest känsliga del (25% mer stål) har 
vi kunnat höja utmattningshållfastheten betydligt i jämförelse med R 32 systemet. 
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Den främre delen av gängan är 32 mm vilket betyder att man kan använda en 45 mm 
borrkrona. Vi har fortfarande tillräckligt mycket material i den mest känsliga delen av 
kronans kjol för att få en mycket bra utmattningshållfasthet och livslängd på kronan. 
Vi använder antingen en 35 mm hexagonal eller en 39 mm rund stång för att erhålla så 
hög styvhet och hållfasthet som möjligt i borrsträngen. 

Med det nya Magnum SR systemet har vi uppfyllt kravet på en lättlossad gänga och 
därigenom också ökat tillgängligheten av hela systemet inklusive borr rigg, borrmaskin 
och borrsträng. Med de gamla standardsystemen, särskilt R32 och R35, är det ibland 
mycket svårt att lossa kronan från stången. Operatören måste då försöka lossa gängan 
genom att stanna rotationen och slå kronan mot berget. Många operatörer glömmer dock 
att sätta kronan mot berget vidd loss-slagningen, detta innebär att man får tomslag vilket 
är förödande för hela borrsträngen, inte minst borrkronan. Tomslag är naturligtvis heller 
inte bra för borrmaskin, matare och andra delar av borriggen. Med Magnum SR 
systemet är gängförbandet betydligt lättare att lossa vilket inte minst har 
uppmärksammats av de operatörer som använder vårt nya system, de är mycket positiva 
till denna förbättring. 

Magnum SR (SR 35) provades i gruvor och tunnelprojekt under ca 15 månader där vi 
borrade mer än en halv miljon borrmeter under fältmässiga förhållanden. Resultaten 
ifrån samtliga fältprovsplatser var mycket positiva. 
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Fig. 4. Resultat vid Fältprov 

Provresultaten varierar en hel del från provplats till provplats vilket kan hänföras till 
flera orsaker t ex; bergtyp, borrigg, borrmaskin, underhåll av utrustningen, borrarnas 
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skicklighet osv. Resultaten är dock entydiga-Magnum SR får i samtliga fältprov ett 
bättre resultat än standardutrustningen. 

Slutsats av fältprov med Magnum SR 

❖ Ökad livslängd på drifterstänger med 25 - 100% jämfört med de konventionella R 
32 stängerna 

❖ Systemet passar utmärkt för 45 mm håldiameter och uppåt ( 43 mm borrkronor har 
använts för bergförstärkning). Samma livslängd som R 35 stänger där minsta 
möjliga håldiameter är 48 mm 

❖ Bättre livslängd på borrkronor 

❖ Mycket positiva reaktioner hos operatörerna pga lättheten att lossa borrkronorna 
ifrån stången (skarvförbandet) 

❖ Högre produktivitet, enklare påhugg, rakare hål och bättre tillgänglighet på 
• borrutrustningen under borrningscykeln 

Under 2001 har många av våra kunder gått över till Magnum SR drifterutrustning och 
de uppföljningsresultat vi har erhållit, bl a ifrån våra borrmeterkontrakt, bekräftar att 
resultaten från fältproverna är korrekta. 

Magnum SR Straight 

Det finns idag ett stort behov av kunna borra mycket exakt i tunneldrivning, med hårda 
krav på raka, parallella hål. Det finns mycket pengar att spara genom att minimera 
överberg, minska behovet av bergförstärkning och ha bättre kontroll på sprängningen. 
Atlas Copco Secoroc AB har utvecklat "MAGNUM SR Straight" systemet för detta 
ändamål. MAGNUM SR Straight består av en rund 39 mm stång och en speciell krona 
med fyrkantskjol för bättre styrning. 

Fig. 5. Magnum SR Straight 

54 



© 2002, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2002

Magnum SR - SR25 

System nummer två i Magnum SR familjen, SR28, som introducerades under hösten 
2001 har bultborrning för klena hål; 33 - 35 mm som målområde. Resultaten från 
fältproven hade samma trend som för SR 35; man erhöll betydligt bättre livslängd på 
Magnum SR (SR28) stängerna när man jämförde med det konventionella R25 systemet 
(Fig. 6). 
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Fig. 6. Resultat vid fältprov av Magnum SR 

Magnum SR - SR32 

Det tredje systemet i Magnum SR familjen, SR32, är ute på marknaden för fältprov just 
nu. Det här systemet är anpassat för drifterborrning i hålområdet 38 mm - 41 mm Vi 
räknar med introducera SR32 på marknaden under andra delen av år 2002. 
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