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TBM DRIFT VID YUNCAN HYDROPOWER PROJECT, PERU 

Hans Andersson, Skanska Intemational Projects och 
Johannes Lidström, Skanska Intemational Projects 

Inledning 

Skanska Intemational Civil Engineering i Joint Venture med Cosapi från Peru och 
Chizaki från Japan skrev i april 1999 kontrakt med peruanska staten att utföra 
byggnadsarbetena för Yuncan Hydro Power Project. Kontraktssumma är ca 100 MUSD 
och kontraktstiden var 3 år. Budget restriktioner i Peru och andra förändringar har 
medfört att projektet blivit försenat med mer än 2 år och beräknas idag inte vara klart 
förrän i slutet av 2004. 

Yuncanprojektet ligger ca 300 km öster om Lima i provinsen Pasque på mellan 2 400 
och 1 800 meter över havet. På vägen från Lima passeras 4 800 m Ö\er havet innan man 

kommer ned till projektområdet som är beläget på Andernas östra sida mot Amazonas. 

Projektet kommer att generera 133 MW och ca 900 GWh/år. Utbyggnadsvattenföringen 
är 30 rrr/s och nettofallhöjden är 594,7 m. 
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Projektet består i huvudsak av två intagsstrukturer, en underjordisk kraftstation samt 
totalt ca 26 km tunnlar. Vid det första intaget leds vattnet in till dygnsregleringsbassäng 
och sandfång med hjälp av en låg överströmningsdamm i floden Huach6n. Från denna 
flod leds 20 m' Is vatten över till Paucartambo floden via en 11 km lång 
överledningstunnel. Denna tunnel har en diameter av 3,5 m och drivs med en Foro 900 
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TBM nedströms ifrån. I Paucartambofloden byggs en 40 m hög och 80 m bred 
gravitationsdamm i betong som ger möjlighet att dämma upp ca 1 800 000 m'. 
Från dammen tillförs ett flöde av 10 m3 /s via ett 85 högt droppschakt ned i den ca 8 km 
långa trycktunneln fram till tryckschaktet. 6 km av denna tunnel drivs med en 4, 1 m 
diameter TBM MK 12 från tryckschaktet och uppströms. Tr:,,~l.:::schaktet har en längd på 
774 m, en area på 5,3 m2 och lutar 52 grader och kommer att inklädas med stål. Ovanför 
tryckschaktet som ligger ett 110 m högt svallschakt. Från tryckschaktet går vattnet in i 
en underjordisk kraftstation som är 26 m hög, 18,5 m bred och 78,5 m lång. I stationen 
skall 3 st. Peltonturbiner installeras. Från kraftstationen leds vattnet ut genom en drygt 
900 m lång utloppstunnel med arean 19 m2. Vid utloppstunnelns slut leds vattnet direkt 
in i det befintliga Y aupikraftverkets intag. 

Projektöversikt (plan) 

De större mängderna för projekt Yuncan HPP är enligt nedan: 

Tunnel TBM D= 4, 1 m 
Tunnel TBM D= 3,5 m 
Tunnel borrning & sprängning 
Ovanjord, bergschakt 
Ovanj ord, schakt 
Fyll 
Betong 
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Kontraktet 

Kontraktet för byggnadsarbetena är ett FIDIC baserat a-pris kontrakt med index 
uppräkning efter juni 2002. Engineer är EPDC från Japan som också ska samordna alla 

entreprenader och leveranser för turbiner, generatorer, luckor etc. Kund är EGECEN 
(Empresa de GEneraci6n del CENtro) som är ett av staten helägt bolag med enda 
uppgift att bygga Yuncan projektet. 75 % av finansieringen för projektet kommer från 
delvis mjuka bilaterala lån ifrån JBIC (J_apan Bank of International Cooperation), 

resterande 25 % av finansieringen kommer från Perus statsbudget 

Geologi 

Projektet är beläget i området vid floderna Huach6n och Paucartambo där bergstopparna 
når över 3,500 meter över havet. Bergarterna i området är från de Paleozoiska och 

Mesozoiska tidsperioderna och är av magmatiskt ursprung och är huvudsakligen hårda 
och massiva. De huvudsakliga bergarterna är granit, granodiorit, diorit, monzonit och 

gabbro. Generellt är dessa täckta med avsättningar från kvartärtiden bestående 
huvudsakligen av rösberg. Inom området finns det mindre zoner med bergarter, gneiss 
och skiffer, som är delvis metamorfa. 
De principiella tektoniska strukturerna är svaghetszoner orienterade NV-SO och NO
SV. Inom projektområdet öster om kraftstationen ligger en 200 m lång förkastningszon 

kallad Santa !sabel. Zonen är orienterad N 40-50° 0 och stupar 70-80° NV. 

Bergtäckningen är på vissa delar av överledningstunneln ca 1,000 m medan den 
maximala bergtäckningen för trycktunneln är 900 m. 

TBM drift 

Det var i anbudshandlingarna föreskrivet att två av tunnlarna (överledningstunneln från 
Huach6n till Puacartambo och trycktunneln) skulle drivas med TBM. Skanska hade vid 

anbudsgivningen en option på att köpa den Foromaskin som drev Saltsjö och Ormen 
tunnlarna i Stockholm i slutet av 80-talet. Den andra maskinen, en MK 12, köptes 
begagnad av Robbins. Denna maskin hade endast drivit 600 m tunnel i Italien innan 
bergförhållandena tvingade fram ett byte av drivningsmetod. 

Två olika metoder används för att bedöma bergkvaliteten framför TBM maskinen under 

drift; seismisk test samt testborming. 

Seismisk test 

Amberger- eller TSP-metoden, är den seismiska mätmetod som utförs kontinuerligt och 
går till så att man får seismiska data från små explosioner i borrhål borrade ett par meter 

bakom tunnelfronten. Ljudvågor från explosionerna går genom berget framför fronten 
och reflexteras tillbaka till geofoner som också är placerade i borrhål nära fronten. TSP 
fångar upp ändringar i hastigheten på ljudvågorna som passerar genom berget. Dåligt 
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berg ger långsammare ljudvågor, dessutom kan hastighets data användas för att 
kalkylera andra egenskaper hos bergmassan. 

Testborrning med hydraulborrmaskin 

Mer än tio meter innan man kommer till en svaghetszon eller ett möjligt problem
område borras ett testhål som om möjligt går minst 10 m förbi zonen. Man mäter 
borrsjunkning och kontrollerar om det kommer vatten. Bedöms berget som dåligt efter 
testborrningen så injekterar man alternativt söker mer information genom kärnborrning. 

TBM-organisationen per skift varierar något mellan de två maskinerna, nedan är ett 
medel av personalen i tunneln: 
1 st Arbetsledare (Expatriate) 
1st Mekanisk/Elektrisk arbetsledare (Expatriate) 
1st Förman 
1st Förare/operatör 
2st Räls läggare 
3st BergförstärkningN entilation 
1 st Transportband-operatör 
1 st Lokförare 
2st Mekaniker 
2st Elektriker 
3st Övrigt/tipp 
I st Cutter Verkstad 

Foro 

Atlas Copco TBM FORO 900S I 3,5 
Diameter 3,5 m 
Installerad effekt 675 kw 
Varvtal 14,7 rpm 
Moment 524 kNm 
Matningskraft 6667 kN 
Cutters 4 center cutters 1 7" 

15 front cutters 1 7" 
6 periferi cutters 17" 
Totalt 25 cutters 

Max last per Cutter 
Slaglängd 

267 kN/cutter (cutter designlast) 
1,5 m 

Eftersom maskinen inte hade använts på mer än 10 år så gjordes en omfattande 
renovering och genomgång innan den togs i drift. Bland annat har följande 
modifieringar gjorts: 
- Byte från 15" till 17" cutters 
- Ny cutterplacering 
- Alla cuttrar har kil lås 
- Förstyvning och förstärkning för att motverka utmattningssprickor i maskinen 
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För uttransport av massorna används 4 stycken Brookville 1050B, 10 tons ellok, 9 
Valente vagnar 5 m3 och 12 Muhlhauser vagnar 7 m3. Spårvidden är 750 mm, man har 
en California växel efter 1,5 km och ytterligare en kommer att installeras på km 3,2. 
Därefter behövs ytterligare 3 växlar till för att färdigställa tunneln. Dessutom behövs 
ytterligare 1 lok och 9 vagnar för den sista halvan av tunneln. 

Framdrift HRT 1 FORO 900 

Maskinen började borra i januari 2001 och gick 360 meter i dåligt berg under de fyra 
första månaderna. I april inträffade ett produktionsstopp på grund av decentraliserat 
huvudlager vilket tog 10 veckor att reparera. Bortsett från detta stopp har maskinen 
producerat ett medeltal av 73 m per vecka. Under den bästa veckan borrades 170,9 m 
tunnel och under den bästa månaden totalt 513 m. Under de senaste 21 veckorna 
maskinen haft en snittproduktion av ca 110 m per vecka. 

I överledningstunneln har de största problemen hittills varit; 
1) Huvudlagret lossnade då bultarna som det var upphängt på gick av. Man fick därför 
öppna huvudet inne i tunneln, kontrollera lagret och byta dessa bultar. Detta orsakade 
ett stopp på 10 veckor. 
2) Vatten i tunneln; Av anbudshandlingama framgick inte vatten som någon stor risk. 
Dock har man kontinuerligt haft problem med in läckage av vatten. 
3) Nu när man kommit in så djupt i tunneln att bergtäckningen går över 1 000 m har 
man börjat fä problem med smällberg. 

MK12 

Jarva TBM Mk 12 
Diameter 
Installerad effekt 
Varvtal 
Moment 
Matnings kraft 
Cutters 
Max last per Cutter 
Slag längd 

4,1 m 
1000 kw 
14,6 rpm 
654 kNm 
6615 kN 
27 cutters 17" 
267 kN/cutter 
1,5 m 

Denna maskin byggdes för detta projekt om från 3,9 m till 4,1 m diameter. 

Utlastning sker med transportband från maskinen till tipp. Trarnportbandet har bredden 
60 cm och transporterar berget med en kapacitet på ca 250 ton/h 

Framdrift HRT 4 Mk 12 

Anbudshandlingama visade relativt bra berg för de första 2 000 m av tunneln. Därefter 
skulle Santa !sabel "fault" zon, en ca 200 m bred zon med dåligt berg komma. Efter 
denna zon skulle berget vara bra under resten av tunnelns längd. 
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Detta visade sig dock inte stämma. Man har sedan tunneln började drivas med TBM 
haft låg indrift på grund av bergförhållandena och den stora mängden vatten i berget. 
Bästa produktionsvecka för TBM MK 12 var i april då 151 m borrades och bästa månad 
hittills är på totalt 350 m. 

Om man studerar framdriften mellan 26 juli och 3 december så är den 54 7 m på drygt 4 
månader. Detta ger endast 140 m per månad vilket är mycket lågt för en öppen TBM i 
hårt berg. Den låga framdriften beror främst på den omfattande förstärkning man har 
utfört vid front. I början bestod förstärkningarna endast av sprutbetong, ibland med nät. 
Men allt eftersom man kom djupare in i det dåliga berget övergick förstärkningarna till 
cementinjekterade bultar, Swellex-bultar, förbultning, och fiber armeradsprutbetong. 
Trots den omfattande förstärkningen och de svåra arbetsförhållandena avancerade 
tunneln sakta men säkert genom det dåliga berget. Skanska försökte under denna tid att 
förmå "Engineer" att byta metod till borrning och sprängning eftersom man tappade tid 
på grund av bergförhållandena. 

Under driften stötte man också på vatten. Vattnet kom i intervaller allt eftersom man 
drev tunneln in i de vattenfickor som fanns. Vattenfickorna uppträdde oftast på de 
ställen där mest förstärkning vid front visade sig vara nödvändig. Vatten in läckaget 
varierade mellan 4 1/s till 216 1/s vid front, med sex tillfällen högre än 30 1/s. Vattnet 
dränerades ur med tiden, exempelvis minskade flödet vid ett tillfälle från 216 1/s till 
mindre än 10 1/s på 10 dagar. 

Raset i december 2001 

Den 2 december, 2001 så rasade fronten och tunneltaket in över TBM-huvudet. Ungefär 
5 meter av maskinen begravdes av blockig sten upp till 50 cm i diameter samtidigt som 
man fick en vatteninströmning på 50 1/s igenom raset. Raset skedde under en söndag när 
inga arbetade i tunneln. Man hade på nattskiftet lördag natt stannat maskinen och 
förstärkt i taket med både bult och sprutbetong eftersom man fick ett mindre geologiskt 
utfall i taket. Dessa kaviteter har varit vanliga under de 1,500 m man dri~it så att stoppa 
och förstärka var standardprocedur i denna tunnel. Man hade också borrat ett testhål 
förbi den plats maskinen var på. Varken detta hål eller TSP resultaten visade några 
tecken på att berget skulle vara annorlunda här än tidigare i tunneln. 

Problemet med raset är att det kommer mycket vatten under högt tryck och att 
rasmassorna är blockiga med stora håligheter mellan blocken. I skrivande stund håller 
man på med att analysera hur man ska lösa detta problem, det mest troliga verkar vara 
en lösning baserad på att man med en by-pass tar sig fram till huvudet bakifrån 

Dagsläget 

I dagsläget är projektet klart till 40 %, större delen av bergarbetena förutom TBM
tunnlarna är klara och betongarbetena har startat. Kraftstationen är i stort sett helt 
uttagen, utloppstunneln, tryckschaktet, och svallschaktet är klara. I överledningstunneln 
har drygt 3,000 m drivits. I tryck tunneln hade man totalt med TBM och konventionell 
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sprängning gjort 2,480 m när man den 2 december fick ett ras över maskinen. Där 
undersöks nu hur man ska gå vidare och om en annan metod ska användas, tills vidare 
drivs tunneln med konventionell tunneldrift från uppströmsänden 

Sammanfattning 

Resultaten för de två TBM maskinerna har hittills varit blandade. Problemen har varit 
att berget inte stämde med vad förstudier och anbudshandlingar förutsåg. Främst är det 
snabba och frekventa variationer i bergkvalitet i kombination med förekomsten av 
vattenfickor med vatten under högt tryck som påverkat driften negativt. Trycktunneln 
har i jämförelse med överledningstunneln påverkats mycket mer av de oväntade och 
ogynsamma förhållandena och det är också här Engineer och kund idag diskuterar om 
man ska gå vidare med TBM eller byta drivningsmetod. 
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