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ICUTROC. "JAG SKÄR BERG". NYTT KONCEPT FÖR KONTINUERLIG 
FRÄSNING AV HÅRT BERG. 

Jan Åkerman, Sandvik- VOEST-ALPINE Bergtechnik, Österrike. 

Bakgrund 

Underjords avverkning av berg för utvinning av malm och mineraler eller för byggande 
av tunnlar och rum för vår infrastruktur är avgörande för samhällets framtida utveckling. 
Kravet på högre produktivitet i kombination med förbättrad säkerhet och miljö har gjort 
att behovet av en kontinuerlig och mekaniserad avverkningsprocess alltmer ökar. 
Jämfört med borrning och sprängning bildas inga giftiga gaser eller nya sprickor i omgi
vande berg och byggnader när berget skärs. En exakt tunnelprofil kan bibehållas. Ett EU
stött projekt med Sandvik och VOEST-ALPINE Bergtechnik: (VAB) som huvudpartners 
har under 3.5 år 1996-1999 arbetat med att utveckla hårdmetallen (HM) i fräsverkty
gen, hela skärteknologin samt en ny modifierad datoriserad 100 tons mobil fräsmaskin, 
en s.k. ,,Roadheader" (som har rörlig bom med roterande fräshuvud), med syftet att 
kunna lansera ett helt nytt fräsmaskinsystem som gör det möjligt att ekonomiskt avver
ka hårt berg. 
Målet var att kunna avverka berg med tryckhållfastheter på upp till 200 Mpa, vilket inne

bär dubbelt så hållfast berg i jämförelse med vad som tidigare var skärbart (Fig 1 ). De 
äldre typer av roadheaders och kontinuerliga brytningsmaskiner, s.k. continuous miners, 
har enbart använts för brytning av lösa mineraler som kol och salt samt att fräsa tunnlar 

i lös kalksten, skiffer samt lera. På nästa sida visas ett exempel på hur den nya ICUTROC 
roadheadem ser ut (Fig 2). 
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Figur 1. Applikationerna för roadheaders har utvidgats till att omfatta hårdare berg. 
Se mörkgrått fält. 
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Figur 2. Principskiss visande den nya ICUTROC roadheader maskinen med integrerad 
takbultningsutrustning och automatiskt skärförlopp. 

Utveckling av ICUTROC systemet. 

Filosofm bakom vidareutvecklingen av den gamla roadheadem var att kunna bestämma 
och kontrollera hela skärförloppet m.a.p. krafter, moment, vibrationer såväl som skär
verktygens slitage och temperatur. 
Man kan likna det med en svarv eller fräsmaskin i verkstadsindustrin. Detta innebär att 
matning, skärdjup och skärhastigheter i stor utsträckning måste hållas konstant och där
till behövs en stabil och styv maskin. 
Det omfattande utvecklingsarbete som ligger bakom det nya maskinkonceptet har inne
burit omfattande FEM-beräkningar av maskin och verktygskomponenter, 3D-simuler
ingar av skärförlopp samt praktiska skärförsök i testriggar och på fältet. 
Samarbete med institut, universitet och högskolor och tester i det egna laboratoriet har 
även lett till en helt ny förståelse för bergets klassificering m.a.p. dess skärbarhet. 

De unika och till stor del patenterade beståndsdelarna hos en ICUTROC maskin är: 

■S-grades 

■Kylning 

■Fräshuvud 

■Skärcykel 

■Elektronik 

■Kontinuitet 

Sandviks nya grovkorniga HM för max brottseghet och hög slitstyrka. 
Pulserande högtrycksvattenspray för reducerad temp.+ verktygsslitage. 
3D simulerat för optimala skärparametrar och jämn verktygsbelastning. 
Förprogrammerbar m.a.p. tunnelprofil och berg för max produktivitet. 
Snabb reglering av cylindertryck för dämpning av slag och vibrationer. 
Takbultning kan utföras simultant med avverkning.Kontinuerlig process. 

I broschyr [1] beskrivs hela det nya ICUTROC systemet och teknisk beskrivning på 
denna maskin AM 105 IC och andra tunnelfräsmaskiner beskrivs i broschyr [2]. 
Utan alla dessa komponenter tillsammans har en roadheader mycket små möjligheter att 
ekonomiskt kunna fräsa hårt berg. ICUTROC systemet är unikt i detta hänseende. 
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Sandviks unika hårdmetall. "The S-grades". 

En helt ny process och legeringsteknik utvecklad på Sandvik i Västberga Stockholm, har 
gjort det möjligt att för första gången tillverka en extremt grovkornig wolframkarbid
kobolt ( WC-Co ) hårdmetall med helt jämn komstorlek och felfri struktur, något som 
hittils ej varit möjligt med vanlig pulverprocess. Ett närmast perfekt byggt WC - Co ske
lett med starka bindningar har lett till att seghet och brottseghet närmast fördubblats i 
jämförelse med normal grovkornig HM. (Fig 3 ) 

Hård metallstrukturer 

S • Grade 760 x1200 Standard HM x1200 

. 
Figur 3. Strukturen i S-grade 760 jämfört med standard-HM for hårt berg. 

Koboltbindehalten som normalt står för segheten har därför väsentligt kunnat minskas 
och därmed har slitstyrkan radikalt förbättrats, fr.a vid höga temperaturer (Fig 3). Vid 
fräsning av hårt berg genereras inom några millisekunder temperaturer på upp till 900 C 
lokalt i kontaktytan mellan berg och verktyg pga de höga friktionskraftema och Co leder 
bort värme sämre och mjuknar vid mycket lägre temperaturer än WC. De förbättrade 
mekaniska egenskaperna illustreras nedan ( Fig 4 ). 

Wear resistance Mekaniska egenskaper 

• Ökad brottseghet. 

• Porfri och jämn struktur. 

• Hög värmeledning. 

• Hög slitstyrka. 

S-Grade 

----------

Standar Seghet 

Toughness 

Figur 4. Mekaniska egenskaper hos S-grades jämfört med standardsorter. 
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Sandviks S-grades med 50% ökad värmeledningsförmåga, och väsentligt ökat seghets
slitstyrkeförhållande har lett till livslängdsökningar på upp till 3 ggr över de i dag all
mänt använda fräsverktygen. 
Lödning samt verktygsmaterial är även optimerat för att klara höga påkänningar. 
Sammanställning över gjorda verktygstester, se (Tabell 1). 

Tabell 1. Sammanställning över tester och fältprov. 

• Tester i kolgruvor : 

• Tyskland, kol+sandskiffer. 

USA, longwall , kol+pyrit. 

Sort 760 S 

3 x bättre än konkurrent 

2.8 x bättre än standard 

Tyskland,ICUTROC,sandsten. 3 x bättre än standard 

Sydafrika, kol+sandsten. 40% bättre än standard 

Sydafrika, roadheader, kol. 30% bättre än standard 

Australien, kol+sandsten. 40% bättre än konkurrent 

• Tunnel och gruvtester Sort 760 S 

Tyskland, Roadh. sandsten. 2.4 x bättre än standard 

USA, Roadheader, platina. >2 x bättre än konkurrent 

Spanien,ICUTROC, sandsten. 2 .8 x bättre än standard 

ltalien,ICUTROC,Gnejs-skiffer. 2 x bättre än standard 

Grekland,ICUTROC, kalksten. 2 x bättre än standard 

Australien, bergfräs, basalt. 2.5 x bättre än standard 

Japan, vägfräsning, granit. 50% bättre än konkurrent 

ICUTROC verktygssystem. 

P.g.a det förbättrade verktygsmaterialet samt en styvare maskinkonstruktion har nya 
skärparametrar kunnat väljas och ett nytt fräshuvud samt ny motor och växellåda har till
verkats. Skärhastigheten minskades från 3m/s till 1.4 m/s och matning samt skärdjup har 
ökats. Produktiviteten (i kubikmeter berg per timme, m3/h) har faktiskt ökat och verk
tygsförbrukningen har minskat (p.g.a minskad friktion) . ICUTROC maskinen förbrukar 
dessutom mindre energi! (Fig 5 ). 
Detta innebär visserligen högre moment och krafter på varje verktyg i medeltal, men 
verktygen klarar detta p.g.a. ett exaktare skärförlopp som effektivt kapar maxbelast
ningama (mindre slag och vibrationer ). 
(Fig 6) visar principiellt verktygssystemet samt den nya högtrycksvattenkylningen för 
verktygen ( 60 Bar pulserande ), som reducerar verktygstemperaturen dramatiskt. 
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Energiförbrukning 
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Figur 5. Första fältprovet i VAB 's testtunnel i Erzberg Österrike visade på 
anmärkningsvärda fördelar med ICUTROC roadheadern gentemot 
existerande teknik. 

Cutting Tool NP17 

Temperature and stress calcula
tions of the cutting tools. 

Figur 6. Nytt verktygssystem samt ny verktygskylning. 

FEM-Modelling 
of new tool system 

New open and effective 
cooling system 

Ett nytt 3D - simuleringsprogram för fräshuvudskonstruktion och verktygspostionering 
har använts för att hitta bästa kompromiss mellan fräsning i x,y,z-riktningama ( sidled, 
lodled, djupled ) så att ett ungefärligt lika stort antal verktyg alltid är i ingrepp under en 
hel huvudrotation (360 grader ). Därför kan slag, vibrationer och onödiga överbelast
ningar av verktyg och maskinkomponenter undvikas. (Fig 7) 
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Figur 7. Fräs huvudsdesign med VAB 's nya simuleringsprogram. 

ICUTROC roadheadern 

Roadheadem väger ca 110 ton och kan fräsa ut ett tvärsnitt på ca 50 m2, 6 m högt och 
8,5 m brett. Inträngningsdjup ligger normalt runt 0.4 - 0.6 m vilket 'llotsvarar halva 
fräshuvudets diameter. Den elektriska fräsmotom har 300kW effekt, och kaxmatarbord 
samt kaxtransportband genom maskinen plus hydraulik kräver totalt ytterligare ca 
200kW, dvs totalt 520kW installerad effekt vid 1000 volt. ( Fig 8 ) 

Figur 8. ICUTROC roadheadem med framskjutbar borrigg för takbulting direkt bakom 
tunnelväggen. För nickelgruvan i Norilsk, Ryssland. 
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ICUTROC roadheadem går på larvband, men vid inträngningsfräsning (sump-in) står 
maskinen på stöd och bomcylindem expanderar. Maskinen kan även stabiliseras mellan 
tak och golv för maximal stabilitet. Ramkonstruktionen och bomcylindem har FEM
beräknats och förstärkts så att kravet på styvhet och stabilitet har kunnat tillmötesgås. 
Automatisk positionering , elektronisk styrning av skärdjup och matning är nya 
komponenter som gör hela fräsförloppet mer produktivt och förarokänsligt. On-board 
borraggregat för simultan takbultning och fräsning gör avverkningen helt kontinuerlig 
och ekonomisk mkt intressant. (Fig 9 ) visar schematiskt en jämförelse mellan de olika 
stegen i borming-sprängningsförfarande och fräsning enligt ICUTROC metoden. 

BORRNING - SPRÄNGNING 

ICUTROC BOLTER ROADHEADER 
PROCESS 

Kontinuerlig avverking, utlastning, 
ventilation / utsugning och takbultning. 

Figur 9. Schematisk jämförelse mellan borrning-sprängning och JCUTROC metoden 

Ekonomi och produktivitet 

ICUTROC roadheadern har idag visat sej kapabel att ekonomiskt avverka bl.a. kalk och 
sandstensformationer med tryckhållfastheter på över 200 Mpa, och maskinerna levere
ras inte bara till projekt där borrning-sprängning är förbjuden. 50 m3 avverkat berg per 
timme är idag normal produktivitet, vilket praktiskt motsvarar ca 10 - 20 m ny tunnel 
per dag för mindre tunnlar, med ca 20 - 40 m2 tvärsnitt, allt beroende på utnyttjande
graden. Denna beror bl.a. på väntan på truckar och lastbilar, verktygsbyten samt extra 
taksäkringsarbete som betongbeklädnad, uppsättning av stålbågar m.m. då maskinen inte 
kan arbeta. -

Mycket kompakta förslitande berg som granit, kvartsit, vissa basalter m.m. med höga 
hållfastheter går inte att fräsa eftersom skär och friktionskrafter snabbt blir orealistskt 
höga och avverkningen minimal. 230 Mpa ses som en övre gräns för närvarande. Bergets 
hårdhet och tryckhållfasthet är dock inte allt. Klyftighet-sprickighet samt spaltriktning är 
oerhört viktiga faktorer liksom bergets seghet, abrasivitet och värmealstring.Höga 
metallkoncentrationer ger snabbt upphov till extrema temperaturer och verktygen svet
sar fast mot malmen och förslits. Högt kvartsinnehåll ger även detta upphov till snabbt 
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verktygsslitage. Detta innebär tyvärr att vår nordiska bergskedja och geologi lämnar 
mindre möjligheter till att ekonomiskt kunna utnyttja dagens ICUTROC maskin än vad 
t.ex den skiktade dolomitiska kalkstenen runt medelhavet gör. 
Ett nytt VAB-dataprogram används idag för att kostnadsmässigt jämföra Roadheader
processen med Borrning-sprängning samt ,,TBM" fullarea-tunnelborrning.(se fig 10). 

1. Specification of a given project 

2 . Two distinct studies for the specific methods 

3. Comparison of the global results 
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Figur 10. VAB 's ekonomiska projektkalkylprogram. ,, The Dataminer" 

Säkerhet och miljö 
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Miljön är särskilt viktig i närheten av bebyggda områden och fördelarna är här många 
med en mekanisk losshållning som ICUTROC metoden gentemot borrning-sprängning. 

A) Vibrationer som ger upphov till sprickor och skador på omkringliggande byggnader 
eller parallella tunnlar kan undvikas helt. 
B) Inga toxiska gaser bildas eftersom ingen sprängning sker. 
C) Den lägre skärhastigheten och nya kylningen ger ringa dammbildning jämfört med 
äldre fräsmaskinskoncept. 

Säkerheten är minst lika viktig för personalen i tunneln eller gruvan. 

A) Inga människor behöver vistas i farligt osäkrat område eftersom avverkning och tak
säkring kan utföras säkert och samtidigt. 
B) Skrotningsarbete kan undvikas och ständig förflyttning av maskiner och människor 
mm1meras. 
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Aktuella projekt. Nya marknader. 

10 st ICUTROC - maskiner har de senaste 2 åren sålts till byggfirmor och gruvor över 
hela världen, och 4 maskiner i tysk kolindustri har uppgraderats till ICUTROC status. 

Värdet av hittils sålda/ombyggda maskiner: 
Värdet av hittils sålda S-grade verktyg (180.000) 

250 MSEK. 
32 MSEK. 

Tabellen nedan (tabell 2 ) visar de aktuella projekt i vilka ICUTROC roadheadern är 
involverad. Ortdrivning och brytning i kolgruvor är fortfarande ett stort område men 
redan nu tillverkas mer än hälften av ICUTROC maskinerna för vägtunnelprojekt eller 
malmbrytning i guld eller nickelgruvor. Konceptet är väl lämpat för selektiv vinning, 
dvs. malm eller mineral kan fräsas ut exakt och transporteras till förädlingsstationen 
medan gråberget fräses ut separat och fraktas bort eller används som fyllnadsmaterial. 

Tabell 2. Sammanställning över hittils sålda ICUTROC maskiner. 

ICUTROC MACHINES & APPLICATIONS JANUARY 2001 BK.E• I Jan .l.kcnnan 

M'.acblne Country I Slte Customer DeUvered/ Applkatlon Geology I Tools NCR m3/b Plcks/m3 
Status Strengtb 

AM 105010 Grecce / Athcns AKTOR 2000 Oct. Sold Tunnclling I Dolomitc 30· Q?AU-3870 51 0,24 
200 1. Road constr. 150 MPa - 1960S ,-1962 

ARM 105008 Greece / AKTOR 200 I Oct. Sold Tunnelling/ Sandst/Siltst. Q?AU-3870 60 -0.11 
loonnina Road constf. 30 - 130MPa - 1960S. 1760S 

ATM 105028 ltaly / Prcroadio Quodrio Curzio 2000 Dec. Rental Underground Gnciss,Schisr Q7AU-3870 - > !(JO 0.18 
c..wems 30 - 170 MPa 1960S •. 

ATM 105026 Japan KBC 1999 Dec. Sold Tunnelling / Varying S-1001s No info No info 
Road constr. 

ATM 105027 Japan KBC 2000 Jan. Sold Tunnclling / Varying S-tools+sld No info No info 
Road conslr 

AHMJ05009 Russia / Norilsk Norilsk nickel 200 I Aug. Sold Han! rock Ni.S,CuS-orc, Q7AU-3870- > 40m3 / h - 0.20 
mincs mining norite >IOO Mpa 1760S-! 780S targctcd cstimatcd 

AM 105009 Gt:m1anyDSK Prosper DSK 2001 July Re Coal mining Conl, shaJc, Q7AU-3870- -Varying Varies 
AM 105012 G<nnanyDSK Bergw.ost " 2000 Sept. " sandst JOOMpa 1760S 

AM 105013 Gennlll\yDSK Thyssen 2001 May Coal mining Cool, sandy Q7AU-3870- -Varyiog Varies 
Prosper H. Schachtbau Rcbuilt shale, Sandst . 1760$ 

AM 105014 Gcm1any OSK Deilmann 2001 Dec. Coal mining Q?AU-3870-
Prosper Hanie1 llaniel Rebuilt 1760S 

AM 105018 GcrmanyOSK ProsperDSK 2001Feb.Sold Coalmining Cool, shale Q?AU-3870-
AM 105031 Gmnany DSK WalsumOSK 2002J•n.Sold s.andstone 17608-1960$ 

AM 105029 Germany DSK· Sanr 2002Sold. Co:al mining Q7AU•3870-
Luiscn1hal l760S-l 960S 

AJ! M l05 Austmlia Lcinstcr Nickel Under Hord rock Orc, Ounite, 80 Q7AU-3870- - -~ 

mine manufäcture mining - 200Mpa 17608 / 1960$ 

AHM 105 USA Gctchell gold OITcred Hardrock Ore, limestone QJAU-3870-
mining with quartz 1760S 

AM 105(75) Rus.sia / Mymij. ALROSA 2000. Sold Diamond Kimberlite, Q6AU-3885- >30m3 / h 0.14 
lnler M ining Dolomitc,sslt S162, 5160$ 

Figurerna nedan ( Fig 11, 12 ) visar produktivitetsdata från 2 viktiga kundprojekt i 
Europa. Underjordiska vattenreservoarer samt tunnlar för vattenkraftverk har byggts i 
Premadio i norra Italien (fig 11 ) och i Aten arbetar f.n. två maskiner med att färdigstäl
la en del av den nya motorvägen som skall stå klar 2004 innan de olympiska spelen där 
går av stapeln.(fig 12) I Aten har Sandvik Mining & Construction SMC lanserat en bred 
produktpalett med Tamrock borriggar, Toro lastmaskiner samt VAB 's ICUTROC maski
ner för maximal produktivitet och flexibilitet. Fältrapporter [ 3] och [4] beskriver pro
jekten närmare. En CD-rom finns utgiven med ingående tekniska data, information över 
EU-samarbetet, videofilmer från tunneltester, utvecklingsarbetet samt exempel på appli
kationer där ICUTROC systemet banat vägen för ett helt nytt tänkande vad beträffar 
byggandet av framtidens infrastruktur. [5] 
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Premadio. 
Cutting Conditions and Performance 

Rock Types (average) 
Gneis, Mica Gneiss 
Phyllites 
Chloritic-Mica Schist 

Geological Conditions 
Rock Stength 
Abrasivity 
Rock Mass Rating 

Net Cutting Rate 

Tool Consumption 

27-130 MPa 
2-3.4 CAI 
8-30 

65 m3/h 

0.18picks/m3 

Figur i i .Projekt Premadio,Italien. Bergförhållanden och produktionsdata. 

AKTOR, Athens. 
Cutting Conditions and Performance 

Rock composition 
Crystalline Limestone 
Calcareous Schist 
Phyllitic Schist, Clay 

Geological Conditions 
Rock Stength 
Abrasivity 
Rock Mass Rating 

Net Cutting Rate 

Tool Consumption 

Figur 12. Project AKTOR, Aten. Bergförhållanden och produktionsdata. 
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30-150 MPa 
0.5-2.5 CAI 
31-43 

51 m3/h 
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