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Förbättrad tunneldrivningskvalitet genom 
noggrannare borrning 

Pasi Aarnio. Product chef drifter borrning . Tamrock Drilling Equipment . 
Tampere Finland 

Ronald Ericsson. Marknadschef . Sandvik Rock Tools Svenska Försäljnings 
AB. Sandviken Sverige 

Snabb tunneldrivning med hög kvalitet 

Vid tunneldrivning ställs entrepenörer återkommande inför frågan: hur 
kan vi utföra arbetet effektivt men samtidigt uppnå hög kvalitet? 

Genomförda undersökningar 

De två studier som jag här utnyttjar som exempel har gjorts i Italien 
och Finland. I båda undersökningarna har man jämfört tunnlar som dri
vits med hjälp av data- eller manuell styrning. 

I den italienska studien /Daniel Castano/ önskade man eliminera alla 
andra faktorer förutom borrningsnoggrannheten. Bergarten uppskattades 
med hjälp av den sk . HCF -faktorn . Med denna faktor anges. hur många 
procent av borrhålshalvorna är synliga efter salvans sprängning . I 
denna undersökning beaktades endast de salvor som hade HCF-faktorn över 
40%. I nedanstående tabell visas de viktigaste resultaten av denna un
dersökning: 

DATASTYRNING MANUELL STYRNING 

överberg O. 23 m3 /m2 0. 49 m3 /m2 

2.64 % 7.2 % 

Indrift 97 .1 % 88,1 % 

Tabell 1: Överberg och indrift i datastyrd och manuellt styrd borrning 

I den finländska undersökningen (Jukka Pukkila) kan skillnaderna mellan 
datastyrd och manuellt styrd borrning sammanfattas i följande grafiska 
presentation : 
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Bild 1 Jämförelse mellan data - och manuellt styrd borrat tunnel profi
ler /Jukka Pukkila/ 

Ur denna grafiska bild framgår tydligt det mindre andel överberg och 
den mindre medelspridningen vid datastyrd borrning . Kurvan har ritats 
på basen av följande utgångsdata : 

DATASTYRNING MANUELL STYRNING 

överberg 0.21 m 0.33 m 

Medel spridning 0.19 m 0.41 m 

Tabell 2: överberg och medelspridning vid datastyrd och manuellt styrd 
borrning 

Entreprenörerna och gruvorna kan sällan inverka på den bergart. i vil
ken tunneln ska ll drivas. Det finns dock ett antal faktorer. med vilka 
man kan aktivt påverka tunneldrivningens kvalitet . I det här föredra
get tar jag upp följande faktorer: 
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- Kontroll av borrningsparametrar 
- Borrstålsutrustning 
- Användning av positioneringsinstrumen 

Påhugg 

Omsorgsfullt påhugg är en absolut förutsättning för borrning av raka 
hål . Är ansättningen i borrningens början sned. accelererar hålavvi
kelse med ökad håldjup. Påhuggstekniken är beroende av den utrustning 
som ska användas. Med tanke på påhugg kan borriggarna indelas i tre 
grupper : 
- Hydrauliskt förstyrda borriggar (Power Class) 
- Elektriskt förstyrda borriggar (Super Class) 
- Full Data -borriggar 

Hydrauliskt förstyrda borriggar (Power Class) 

Vid dessa borriggar sker ansättningen manuellt med hjälp av borrnings
styrdon. Operatören kan för varje hål avgöra påhugglängd. 

Elektriskt förstyrdaborriggar (Super Class) 

I elstyrda borriggar använder man sk. sekvensautomatik. Med denna avses 
att påhugget sker automatiskt efter positionering. 

För att sekvensautomatiken ska kunna utföra sitt jobb automatiskt. bör 
operatören först mata in de önskade värdena i maskinen . Detta sker så 
att man stä ller in ma sk inen i inlärnings läge och borrar det första hå
let i manuell styrning. Systemet lagrar den tid som användes vid på 
hugg. Detta värde upprepar ma sk inen vid varje hål. tills operatören ma
tar in nya värden. 

I Bild. 2 visas slag- och matningstryckets förlopp vid påhuggets 
sekvensautomatik . 
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Bild 2: Tryckförloppet i sekvensautomatik 
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Bergstrukturen varierar ofta redan i en och samma salva . Då uppstår 
behov att ändra trycknivån för enstaka hål . Denna justering kan man 
göra med hjälp av den bomspecifika potentiometern . Med denna 
potentiometer kan operatören avvika +/-10% från det inställda 
matningstrycket . 

Påhugg med datastyrd borrigg 

I datastyrda borriggar finns det två olika sätt för val av påhugg med 
datorstyrning: 
- Reglering med konstant hastighet 
- Reglering med konstant tryck 

Påhugget med konstant tryck är enligt hittills samlade erfarenheter det 
säkrare sättet att framstäl la ett rakt hål. än påhugget med konstant 
hastighet. 

Justering av borrningsparametrar med full effekt 

När man efter påhugget börjar borra med full effekt. är det vi ktigt 
att ställa in rätt matningskraft för den effektnivå som man ska an
vända . Är matningskraft för lågt . är det sannolikt att slagenergin inte 
överförs till berget. utan reflekteras i borrstången. Denna effekt för
kortar väsentligt borrutrustningens livslängd . 

Följderna av för högt matningstryck : 

- Borrhålet blir krokigt 
- Borrsjunkningen minskar 
- Borrutrustningens livslängd förkortas 

I borriggar har man löst dessa problem genom att sammankoppla slaget 
och matningen . Då behöver operatören ställa in rätta värden endast en 
gång. 

Förutom regleringsprincipen "slag-följer-matning" kan man i datastyrda 
borriggar använda reglering med konstant vridmoment . I detta läge ten
derar systemet automati skt upprätthålla det inställda värdet genom att 
öka eller sänka matningen . 

BORRVERKTYG - Ny drifter -tunnelborrningsutrustning 

De borrstålsverktyg som idag finns på marknaden uppvisar klara brister 
i moderna riggar. ofta uppstår tidiga brott eller generellt förkortade 
livslängder . 

En del av bri sterna som uppdagas med dagens standardborrverktyg är föl
jande : 
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Påhugget: Borrkronan "vandrar" ofta på bergväggen vid påhuggsopera
tionen vilket gör att hålet hamnar i en position utanför borrpla
nen. 

Hålrakhet: Dagens drifter-tunnelborrstänger är ofta alltför "veka" 
när de används i högeffektiva borriggar . resulterande i problem så
som krokiga hål. 

Borrsjunkningen: Materialet i dagens borrstänger har relativt små 
spolhål som begränsar volymen spolvatten i systemet . Ökad spolvolym 
(även spoltryck) ger ofta en minskning av borrkroneslitaget . 

Krondesignen: I många fall är det kronans diameterslitage som be
gränsar kronans livslängd. Dagens design av borrkrona med en utvän 
dig kronkjol ger vissa begränsningar beträffande diameterslitage 
på borrkronans front. 

• De nya borrverktygen som nu är under utveckling ger följande fördelar 
jämfört med verktyg som finns tillgängliga idag. 

9-4/441 

Bild 3. Nya borrverktyg för drifterborrning 

Påhugget : Genom att eliminera slimningen i borrstångens front kan 
påhugget göras i rätt position även på en sned bergyta . Den runda 
stångprofilen kan lättare styras upp i ett borrstöd. Eftersom 
"svan-nacken" har försvunnit har man också möjlighet att styra 
borrstången närmare borrkronan . 

Hålrakheten : Den styvare designen av stångens framände ger kontinu
erligt bättre hålrakhet efter påhugget. Detta innebär att eftersom 
hålplacering/hålriktning blir i rätt position/vinkel minskar risken 
för fastborrning i befintligt hål. Brott/skador på verktygen mins
kar därför . Vi har också konstaterat att upprymningshålet blir av 
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bättre kvalitet pga stångens styvhet. ingen "spiraleffekt'' vid 
upprymningen. Upprymningsborrningarna av grovhålet utsätter borr
stången för kraftiga påkänningar och orsakar ofta skador på verkty
gen. men det nya systemet uppvisar här betydande förbättringar . 

Borrsjunkningen: Det större spolhålet i vårt nya system möter kra 
vet på ökad spolvolym vid ökad borrsjunkning . Den patenterade bot
ten/skulderdesignen överför kraften från borrmaskinen till borrkro
nan effekti vare . Kombinerat med MF-designen i nackänden av stången 
ger detta system ökad borrsjunkning . Vi eliminerar också skarvborr
hylsan mellan nackadapter och stång . 

Krondesignen : Eftersom borrkronan i det nya systemet har en han
gänga elimineras kronkjolen . vi förbättrar därför kaxavgången i 
botten på spolhålet. Denna design i kombination med ökad spolvolym 
ger betydligt längre livslängd på borrkronan. Utvecklingen av hård
metallen i borrkronorna . med ökad livslängd som följd . fordrar en 
annorlunda design av kronkjolen. vilket denna design uppfyller. 

RIKTNINGSINSTRUMENT 

Marknadsförda instrumenttyper 

Mätning av st ickvinkeln är vä sentligt när man ska ha överberg under 
kontrol l . Samt kontroll av hål placeringen i synnerhet i salvans botten 
är viktigt . när man önskar god indrift kombinerad med måttligt hålan
tal . 

De marknadsförda riktinstrumenten kan indelas i tre grupper : 

- Vinkelvisningsinstrument på matningsanordningen: TMS 
- Visningsinstrument för hål placering och -vinkel: TCAD 
- Helautomatiska positioneringsinstrument: FULL DATA 

Halv Data 

Tamrock har nyligen marknadsfört ett nytt halvautomatiskt visningssys
tem som bär namnet TCAD: Tamrock Computer Aided Drilling . Vid konstruk
tion av detta system har man utgått från krav som stäl l ts i praktisk 
drift : god noggrannhet. lätt användbarhet samt servicevänlighet . 

Produktbeskrivning 

TCAD är ett styrsystem för borrplan och tunnelgeometri . där borrkronans 
placering och matarens vinkel indikeras i monitorbilden. när man flyt
tar bommen. I monitorbilden vi sas samtidigt den avsedda borrplanen med 
hål och profil . Borraren kan således noggrant följa upp den i datorn 
uppställda borrplanen . 
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TCAD är ett självständigt visningssystem för hålplacering, helt skilt 
från borriggens övriga styrsystem. Det är alltså möjligt att installera 
detta system såväl till hydraulstyrda som elstyrda borriggar . 

TCAD finns tillgänglig i olika versioner för monitorvisning av följande 
funktioner : 

Visning av hålplacering och matningsaggregatets 
vinkel 
Visning av håldjup 
Programmerbar längd av salva/hål 
Monitorvisning av färdigställda hålplaceringar och borrningstryck 
för varje hål 

De ekonomiska fördelarna vid användning av TCAD är baserade på minskade 
driftskostnader. minskat behov av efterarbete och snabbare mätning av 
salvan . De viktigaste krav som man ställer på positioneringsinstrument 
är följande : 

NOGGRANNHET 
TCAD :s noggrannhet är baserad på tre olika faktorer : 

Givarnas noggrannhet: I varje bomled finns en mycket noggrann givare av 
resolvertyp . 

Nedböjningskompensation: Varje bom har en viss nedböjning. Nedböjningen 
är desto större. ju längre ut man zoomar bommen . Denna nedböjning kan 
ej indikeras i bomlederna . Därför är TCAD försedd med en matematisk al
goritm som beräknar bommens nedböjning som funktion av läget. 

Kalibrering: Efter bommens mekaniska slitage eller eventuell skada är 
det sannolikt att systemet måste kalibreras på nytt. Kalibreringen är 
möjlig på två olika nivåer : fältkalibrering eller fabrikskalibrering . 
Fältkalibreringen kan användaren genomföra själv . Även nedböjningskom
pensationen kan kalibreras i detta sammanhang . Fabrikskalibreringen kan 
genomföras även på fältet: arbetet tar 1 . .. 2 dagar . 

ERGONOMI 

Operationen av TCAD är baserad på tydliga textmenyer. varvid det är 
lätt för operatören att omfatta systemet. Menyerna fortskrider logiskt 
från nivå till nivå . Hela funktionen kan styras med endast sex funk 
tionstangenter . på vilka skrivs ut textinformation om funktionen på 
resp . nivå. 
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Ergonomin förbättras vidare av systemets snabba förmåga att processera 
data . Borrarens dagliga arbete understöds kanske mest av den stora 
färgmonitorn . Bommens läge samt borrplanen kan tydligt och snabbt ob 
serveras. varvid man kan fästa uppmärksamhet vid bommens rörelser i or
ten. Systemet kan dessutom kompletteras med extra monitorer. om flera 
borrare arbetar vid samma utrustning . 

För den dagliga dataöverföringen är maskinen försedd med en diskettsta
tion. varvid man ej behöver använda portabel dator för inmatning av 
borrplaner i borriggen . 

SERVICE 

Lätt service: För att underlätta lokalisering av fel är TCAD försedd 
med ett internt diagnossystem. som indikerar fe lmeddelandet i klartext 
på displayen . Systemet lagrar de 100 senaste felmeddelandena. 

ANDRA EGENSKAPER 

Bultningscylinder: Hittills har det varit typiskt vid användning av 
riktinstrument. att man hållit bultningscylindern endast i bakre läget . 
I TCAD har man tagit bultningscylindern i användning på ett sådant sätt 
att dess vinkel kan matas manuel lt i maskinen. varvid systemet kan in
dikera borrkronans rätta placering vid det inmatade vinkelvärdet . 

Kurvtunnlar: De utarbetade borrplanerna kan även förses med en kurvta 
be l l . 

Salvans längd: TCAD inleder mätningen av alla hål från den nivå på vil
ken mataraggregatet navigeras . önskar man borra en kortare salva. kan 
längden ändras i terminalen. 

Användning av TCAD 

Användningen av TCAD inleds genom att med datorn utarbeta en borrplan . 
För detta arbete har man utvecklat en programvara som är baserad på 
Windows. När man utarbetat programmet. har kommentarerna från personer 
som lagt upp borrplaner under de 10 sena ste åren beaktats. Vid program
mets uppläggning gick man ut från följande kriterier: 
- Lätt inlärning med hjälp av menyer och hjälp-funktioner 
- Den uppställda planens modifierbarhet. Som utgångspunkt var att al l a 

funktioner. även tunnelprofilen. bör kunna editeras. varvid Design
programmet automatiskt ökar eller minskar antalet kanthål och 
hjälprader. 
Grafik och vi sningar av hög kvalitet . I de uppstäl l da borrplanerna 
kan man vid behov rita en pilottunnel eller granska borrutrustningens 
täckområde . 

- Borrbommarnas sekvens kan vid behov programmeras eller lämnas utan 
programmering. 

- Anpassning till moderna Windows-datorer och skrivare . 
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I praktiken önskar man utarbeta borrplanerna snabbt. och ofta bör de 
kunna modifieras när berget och tunnelstorleken varierar. Design-pro
grammet erbjuder ett utomordentligt verktyg för detta ändamål. 

Full Data 

Full data har många gemensamma egenskaper med Halv Data . Vis sa avvikel
ser finns dock. de viktigaste är : 

- Bommarna flyttas automatiskt från hål till hål; i Halv Data bör de 
flyttas manuellt . 

- Borrnings- och hålplaceringsfunktionerna styrs via en och samma 
centralenhet; i Halv Data är hålvisningen ett separat system. 
Vid uppställning av borrplaner är det möjligt att programmera även 

bommarnas borrningsföljd; i Halv Data planerar man endast 
hålplaceringen. 

Användning av Full Data 

Användningen av Full Data stä ller helt nya krav påborrutrustningens ar
betsledning.som oftast gör upp borrplanerna . Tidigare räckte det till 
att arbetsledningen gjorde normativa borrplaner som skiss på papper . 
Borraren avgjorde därefter. hur han tillämpade detta i det praktiska 
arbetet på basen av sin egen erfarenhet. 

En framgångsrik användning av Full Data -systemet förutsätter att 
borrplanens programmerare har kännedom om den ändamålsenliga hålplace
ringen i borrplanen och om den fördelaktigaste borrningsföljden . Detta 
ställer arbetsledningen inför nya utmaningar . men erbjuder också möj
ligheter till optimering av borrplanen . Den väsentliga fördelen med 
Full Data i jämförelse med Halv Data är att bommens flyttning från hål 
till hål sker den kortaste vägen direkt till rätt position . 

Operatören har möjlighet att när som helst ingripa i borrningsförlop
pet. Fastän operatören har korrigerat bomläget allt efter bergförhål
landena. har han fortfarande möjlighet att behålla borrplanen i sal vans 
botten oförändrad. Kontrollpanel en är försedd med en korrekturfunktion. 
som korrigerar matarens riktning efter manuell förskjutning på ett så
dant sätt att hålet siktar på den planerade punkten . Borrplanen i sal
vans botten är en viktig faktor med hänsyn till indriften . 

Datainsamling 

Den hel täckande uppföljningen är en av grundförutsättningarna för ar
bete av hög kvalitet. För detta ändamål kan Full Data - och Halv Data -
utrustningarna kompletteras med en separat programvara för datainsam
ling. Detta program samlar in data frå n tre delområden: 
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- Färdigställda vs planerade hålplaceringar 
- Tid som använts för borrning av salvan och dess enstaka hål 
- Borrningstryck 

Borrningstryck och hålplaceringar kan skrivas ut i numeriska tabell~r 
eller visas grafiskt. 
I datainsamlingsprogrammet ingår ett separat dataöverföringsprogram. 
Detta bestämmer med vilka intervaller samt för vilka data (min-. medel 
eller ma x- värden) insamlingen skall ske . 

Fördelarna med dessa utrustningar 

Profilkontroll 

Profilkontrollen i positioneringssystem är givetvis baserad på god 
måttnoggrannhet . Det finns även faktorer som påverkar hålplacering; 
dessa kan dock inte mäta s upp under borrning. En sådan faktor är bl .a. 
hålets böjning. Fördelen med datorbaserade borrplaner är dock att pla
nen alltid upprepas oförändrad. Märker man då i praktiken att hålböj
ningen sker systematiskt åt ett visst håll . kan man ta hänsyn till 
detta genom att korrigera den avsedda stickvinkeln med motsvarande be
lopp . Denna åtgärd kan man upprepa för alla systematiska fel som obser
verats . 

Borrplankontroll 

I entreprenaddokument fastställs ofta hur många kontur hål skal l bor
ras. De övriga hålen borras för att uppnå en god indrift i salvan. I 
praktiken har man kunnat fastställa att antalet hål i sa lvor som bor
rats med datastyrd borrigg är 5 ... 15% mindre; trots detta har man upp
nått bättre indrift. En delförklaring till detta är att man kan kon
trollera borrplanen i salvans botten . 

Vibrationerna 

Det är svårt att göra en absolut jämförelse av vibrationer mellan data
styrda och konventionella borriggar. När man uppmätt medelspridningen 
av alla sprängkapslar i en viss sa lva har man kunnat konstatera att 
denna medelspridning i borrplaner som borrats med datastyrda borriggar 
är ca. 20% mindre än med konventionella borriggar. Den datastyrda bor 
riggen erbjuder alltså även en metod för kontroll av vibrationer. 

Kostnadsbesparingar 

I nedanstående figur vi sas en sammanfattning av kostnadsbesparingar vid 
användning av datastyrda borriggar. Besparingarna består av följande 
funktioner : 
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Mindre överberg Mekanisk livslängd 

Mindre antal salvhål 

Mindre materialkostnader 

Bild 4 Besparingar i databorrning 

- Mindre antal fälthål . Man sparar sprängämnen. borrutrustning och tid . 
Vad gäller fälthål är besparingen ca . 5 . . . 15 %. 

- Tidsbesparing : Vid utsättning av salvan behöver man endast den tid 
som går för positionering av en matare i referenslinjen . 

- Borriggens mekaniska hållbarhet ökar i synnerhet vid Full Data -
borrning tack vare de mjuka bomrörelserna . 

- Förbättrad kontroll av vibrationer 

- överberg minskar 20 ... 40% 

- Indriften i salvan ökar 5 . .. 8% 

Vi hoppas att vid användning av presenterade tekniker våra kunder kan 
framtiden göra lättare och snabbare tunnlar med hög standard . 
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