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DPS, Dual Percussion System 
Ett säkert sätt att borra i fyllnadsmassor och kvartära formationer 

Lars Mickelsson, Atlas Copco Craelius 

Bakgrund 

En del av Atlas Copco Craelius utvecklingsarbete är att finna metoder och 
lösningar som ger möjlighet att på ett lätt sätt klara svåra borrförhållanden. 
Vid borrning i fyllnadsmassor och kvartära formationer, uppstår ofta problem i form av: 

- Dålig borrsjunkning vilket är mycket tidsödande. 
- Spolproblem med risk för fastborrning och förlust av borrsträng som konsekvens. 

För att möjliggöra borrning i instabila formationer utvecklades under 60-talet ett 
borrsystem kallat OD. 

Funktioner 

DPS (Dual Percussion System) är en vidareutveckling av borrsystemet OD. 
För att lättare förstå dess fördelar följer en kort beskrivning av OD. 

Funktionsbeskrivning OD 

OD-systemet består av en yttre borrsträng vilken är försedd med en ringborrkrona, 
samt en inre utrustad med en s k pilotborrkrona. 

Energi för demolering av formationen erhålles av ett topphammarslagverk. Energin 
fördelas och överförs via de båda borrsträngama och kronorna till formationen. 
Den yttre borrsträngen har till uppgift att förhindra hålet att kollapsa, och används 
tillsammans med den inre tills man når en formation som är tillräckligt stabil för att 
kunna penetreras endast av den inre borrsträngen, varvid en yttre frikopplas och 
temporärt lämnas. 

Efter avslutad borrning plockas den inre borrsträngen ut ur hålet medan den yttre 
lämnas för att möjliggöra bl.a.: 
- Laddning av sprängmedel. 
- Installation av utrustning, dragstag. 
- Injektering för stabilisering av formationen. 
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Efter utfört arbete plockas även den yttre strängen ut ur hålet varvid hålet försluts 
eller hålls öppet med hjälp av injekterat media. 

OD-systemets uppbyggnad, där energin fördelas på två borrsträngar möjliggör ej 
borrning till större djup. 

Funktionsbeskriyning DPS 

I DPS-systemet ingår en speciellt utformad och patenterad svivel, vilken monteras 
på topphammarens nackadapter. Sviveln separerar de båda borrsträngama från 
varandra, vilket innebär att det vid borrning med DPS går att använda två stycken 
slagverk för att penetrera formationen. 
Ett topphammarslagverk för indrift av ytterborrsträngen och en sänkborrmaskin för 
innerborrsträngen. 
Hela topphammarens energi koncentreras här till ringborrkronan och 
sänkborrmaskinens till pilotborrkronan med minimala förluster. 

DPS-systemets uppbyggnad och införandet av en sänkborrmaskin gör att systemet 
är mycket flexibelt och kan, utan att byta borrutrustning, användas i ett antal 
applikationer som: 

- Stagförankring. 
- Injektering. 
- Brunnsborrning för jordvärme och vatten. 
- Produktionsborming. 

DPS-systemets enkla konstruktion gör att det lätt kan användas på de flesta 
förekommande borraggregat som är anpassade för OD-borrning, ex.vis Mustang 
och Klemm. 

Egenskaper och fördelar 

DPS ger speciella egenskaper och fördelar som: 
- Extremt snabb och säker penetration. 
- Möjlighet att borra avsevärt djupare hål. 
- Mindre slitage på borrsträng och borraggregat. 
- Möjlighet att utföra en högkvalitativ injektering. 
- Lägre bormingskostnad. 




