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UPPFÖLJNING AV TBM-BORRNING I KLIPPEN SAMT UTBLICK MOT 
HALLANDSÅSEN 

Bengt Toolanen, VD och Birger Nilsson, Marknadschef, Svenska Kraftbyggarna 
Entreprenad AB, Luleå 

Inledning 

Klippens kraftstation färdigställs våren -94. Fullortsborrning, konventionell borra
spräng-teknik och raiseborrning har använts vid byggandet. Framför allt till- och 
utloppstunneln har genom TBM-tekniken rönt stort intresse inom och utanför landet. 
Här har flera nyheter för första gången prövats i full skala. Klart är att den nya 
tekniken har haft för- och nackdelar men har en stor potential för vidareutveckling. 
För närvarande återstår 1.500 m av tilloppstunneln. Sammanlagd hitintills utförd 
TBM-borrning uppgår till ca 8.900 m. 

Hallandsås som motpol både geografiskt och tekniskt belyser andra aspekter och 
behov inom bergbyggandet. Klippen med extremt hårt berg utan sprickor, kontra 
Hallandsås med löst och uppsprucket berg i kombination med vatten, ställer mycket 
olika krav på utrustning. För närvarande angrips projektet i Hallandsås på 4 fronter 
med konventionell och okonventionell teknik, dvs i varje tunnelmynning. Norra 
sidan, full area på båda tunnlarna, södra sidan med centrumförlagd pilotort i östra 
tunneln och pilot i galleriet i den västr_a. Starten med IBM-borrningen har förskjutits 
p g a mycket svåra geotekniska förhållanden i norra tunnelpåslagsområdet samt 
försenade myndighetstillstånd som rubbat de planerade tekniska 
arbetsförutsättningarna. 

Klippen 

Geologi 

Beträffande bergförhållanden kommer ett antal rapporter att publiceras efter 
projektets färdigställande av LuTH, NTH Trondheim, Atlas Copco och Vattenfall 
HydroPower. Generellt kan sägas att berget varit hårdare, mindre uppsprucket och 
med större kvartsinnehåll än den ursprungliga prognosen. 
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Kartering udoppstunnel 2.600 m (av totalt 3.400 m) 

Bergart 
Glimmergnejs 
Glimmergnejs med homblende 
Skiffrig glimmergnejs, delvis med granat 
Granit 
Gabbro, diorite 
Amfibolit 
Kvarts 
Totalt 

TBM 

Nr Förekomst m 
I 710 
2 1.417 
3 276 
4 45 
5 65 
6 24 
8 53 
1-8 2.600 

% av sträckan 
27 
55 
11 
2 
2 
1 
2 

100 

Från starten i slutet av 1991, med alla problem under inköringsperioden, har till
gängligheten på systemet hela tiden förbättrats dels genom personalens ökade kun
skap och erfarenhet men också genom förbättringar av utrustningen. IBM-maskinen 
har hitintills fungerat bra med relativt få störningar. TBM-maskinens svaga punkt har 
varit cutters och infästningen av dessa som speciellt i början orsakade en hel del 
problem, genom axel- och ringhaverier. 

Maskinens prestanda i fråga om indriften begränsas som vi upplever idag av cutters. 
VSD - möjligheten att variera varvtalet med bibehållet vridmoment har för Klippens 
del inte använts på avsett sätt, systematisk prövning av kombinationen tryck och 
varvtal för optimering av indrift. Varvtalet har haft en tendens att hållas konstant 
medan trycket är den parameter som varierats. 

TBM framdrift i olika bergarter 

Bergart 

Glimmergnejs 
Glimmergnejs med homblende 
Skitfergnejs 
Granit 
Amfibolit 
Diorite 
Kvarts 

Inträngning 
m/h 

1,97 ±0,25 
2,03 ±0,30 

2,53 
1,34 
1,57 
1,30 
0,80 

mm/varv 
5,5 
5,6 
7,0 
3,7 
4,4 
3,6 
2,2 

Huvudlagringen med ett främre och ett bakre lager inger hitintills ett stort förtroende. 
Önskemål att kunna minska oljespillet från i huvudlagret kvarstår då detta inte är helt 
lätt att hantera i samband med rening av borrvattnet. Ett mer slutet smörjningssystem 
borde övervägas. 
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Cutterhanteringssystemet är ett steg i rätt riktning och snittbytestiden ligger för när
varande på 35 minuter efter en stadig förbättring. I början orsakade bultbrott i cutter
infästningen långa bytestider, men efter ändring av bulttyp och infästning har detta 
problem upphört. 

Cutters är den del av "fabriken" som har den största potentialen till förbättringar. Allt 
från ring, infästning, lager, placering, logistik in och ut från stuff till servicevänlighet 
och reservdelshållning. 

Erfarenheten är att cuttertryck över 27 ton undviks av operatörerna, då det syns som 
ett tröskelvärde för avsevärd ökning av cutterkonsumtionen. Samtidigt som inträng
ningen vid laster över dessa värden skulle ge en klart ökad indrift, vilket är önskvärt 
vid mycket hårda bergpartier. 

Ringlevnadstid i olika bergarter 

Glimmergnejs 
Glimmergnejs med homblende 
Kvarts 

Livslängd 
(m3/cr) 

255 
151 

51 

Rullningslängd 
(km) 
670 
384 
330 

Inträngning vid olika tryck och vridmoment (2 provningsexempel) 

Tunnel (m) 

1.816,9-1.824,7 
1.824, 7-1 .836,5 

Bakrigg 

TBM last 
(bar) (tons) 

150 21,0 
175 24,5 

Parameters Erhållna resultat 
Moment% Varvtal(%) m/h) (mm/rev) 

36 80 1,80 5,00 
60 85 2,45 6,40 

Back-up-systemet med mellanlagret av borrmassor är den del i systemet som frånsett 
uppstarten haft bäst tillgänglighet. När ambitionsnivån beträffande automatisering 
sänktes från "helt fjärrstyrt" till "dra-i-spak-nivå" ökade tillförlitligheten markant och 
har därefter legat på en hög och jämn nivå. 

Den befarade svårigheten, att borrmassoma inte skulle lossna utan hänga kvar i de 
cylindriska mellanlagren, har visat sig obefogade. Även vid relativt blöta massor har 
lossningen fungerat tillfredsställande och inklädnad med gummi har inte behövt 
tillgripas. 

Luftreningsanläggningen Svenska Fläkts Sinter Compakt med keramiska filter har 
fungerat utmärkt och bidragit till att förbättra arbetsmiljön med en mycket god 
luftkvalitet. En fördel, som blivit en nackdel är hanteringen av den förvånansvärt stora 
stoftmängd som avskiljs i filtret. Transporten från botten på filtret till huwd
transportbandet och vidare ut sker med dammsugare av cyklonmodell. Problemet att 
hitta slangar och komponenter som motstår nötningen när stoftet hanteras kvarstår 
och är inte slutligt löst. 
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Transportsystemet - RHS 

Under projektet har transportsystemet hela tiden utvecklats, nya material har hittats 
för friktionsdrivningen, drivmotorerna på boggies är av ny typ, axlar och vagnar har 

förbättrats. Tippstationen är den enskilda del i systemet som visat högst tillgänglighet. 
Från att vara en prototyp har systemet under projektet visat sina fördelar men också 

sina barnsjukdomar. Trots ständig utveckling är RHS-systemet näst cutters den länk i 

kedjan som har den största potentialen till förbättringar. 

Hallandsås 

TBM-teknik för Hallandsås järnvägstunnlar 

För järnvägslinjen mellan Malmö och Göteborg-Västkustbanan utgör passagen genom 

Hallandsås en mycket viktig länk eftersom det är här den befintliga banan har en av de 

största flaskhalsarna. 

Vid entreprenadupphandlingen som genomfördes omkring årsskiftet 1991/1992 
studerades tunnelalternativen enkel- och dubbelspårstunnlar samt även metoderna 

konventionell- och TBM-drivning. Efter det att det befanns vara svårhanterligt 
säkerhetsmässigt med ca 8,5 km och dubbelspårsdrift i en enkel tunnel bestämdes att 

projektet skulle genomföras med 2 st enkelspårstunnlar. Av Kraftbyggarna lämnat 

sidoanbud utvaldes till slut som bästa alternativ totalt sett inte minst med hänsyn till 

förväntade lägre förstärkningskostnader till följd av metodens mindre påverkan på 

omgivande bergmaterial samt även på rationellare förstärkningsförfarande. 

Geologi 

Hallandsåsen är en borst som. skall vara bildad för ca 75 miljoner år sedan och består 
av mycket varierande_ geologiska förhållanden, från starkt vittrade zoner till hårda 

gnejser ( ca 195 Mpa) och amfiboliter ( ca207 Mpa). Berget har i stor omfattning en 
sprickrik karaktär och stora vattenflöden kan förväntas i vissa av dessa spricksystem. 

Förstärkningssystem 

Bergförstärkningarna kommer i princip att .utföras i åtta olika förstärkningsklasser 

som i basen kommer att bestämmas av aktuellt Q-indexvärde. De slutgiltiga för
stärkningarna kommer att bestämmas av genomförda uppföljningar av bergmassans 

beteende kring bergrummet (deformationsmätningar mm). Av totala tunnellängden 

har drygt 80 % uppskattats ha ett Q-index av 1-10 med för svaga till rätt goda berg
förhållanden. I dessa partier förväntas TBM-metoden ge de största fördelarna jämfört 

med konventionell bergteknik eftersom förutsättningarna att kunna hålla ihop valvde

larna utan ras blir förbättrade. Ungefär 15 % av tunnellängderna utgörs av berg med 

Q-index 0,5-0, 1 där förstärkningsinsatserna blir omfattande med kraftfulla sprut

betong- och bultningsinsatser. 
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måste tillgripas. I extrema fall kan det bli nödvändigt med jetgrouting eller frysnings
teknik. Det sämsta partiet som indikerats ligger ca 1,5 km norr om södra påslaget. 

En stor och viktig bit av förstärkningsprogrammet utgörs av injekteringsförfarandet. 
Till följd av stränga krav på maximal inläckning i tunnlarna ( 12 I/min per l 00 m tunn
lar) är förinjekteringsprogrammet mycket omfattande. 

Tunnelutrustning 

För tunneldrivningen mekaniskt har upphandlats en Atlas Copcos MK 27 med samma 
grunduppbyggnad som Klippenaggregatet men utrustad för bormingsdiameter 9, 1 m 
samt med överborrningssystem så att diametern kan utökas till 9,4 m i svagare partier 
för att utrymme för kraftigare förstärkningar skall erhållas. Maskinens specifikationer 
framgår av nedanstående tabell. 

MK 27 - Hallandsåsen 

Borrdiameter 
* område för maskintypen 
* för Hallandsås 
* överborrningskap 

Borrhuvud 
* installerad effekt 
* rotationshastighet 

* momentkap 
* tryckkraft 
* cutters, standard (9,1 m diam) 

överborrning (9,4 m diam) 
* steglängd 

Grippers 
* max total grippertryck 
* antal grippers 
* specifikt grundtryck 

Drivmotorer 
* huvud motorer, number/type 
* reduktionsväxlar 

Huvudspecifikationer 

6,4-12.4 m 
9,1 m 
upp till 9,4 m 

3.360 kW 
0-5,77 rpm (vid fullt moment) 

5,77-10,0 rpm (vid konstant effekt) 
5.560 kNm (0-5,77 rpm) 
18.550 kN maximalt 
4 centercutters, 16 1/4 tums 

52 face and gauge cutters, 20 tums 
4 överbormingscutters, 16 1/4 tums 

2.050 mm 

55. 600 kN maximalt 
4 st 
2,34 MPa maximalt 

6 st/TEWC, 560 kW, 660 V/50 Hz 
43 .714:1 

5.889:1 
257.427: 1 total utväxling 
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Transportanordning 
* bandbredd 
* handhastighet 
* kapacitet 

Elektriskt system 

1.200 mm 
0-2,5 m/sek 
motsvarande 6,0 m/hr 

* installerad kapacitet - TBM 4.000 kVA 

Mått och vikt 
* TBM-längd 
* utrustningens vikt 

- andra förbr 360 kVA 
4.360 kVA total 

21,0 m 
~ 950ton 

För serviceanordningar, injekteringsanläggningar, sprutbetongförstärkningar, pro
cesstyrning och utlastningsanordningar finns dels en bakrigg som hänger med TBM
maskinens framdrift samt även en efterföljande extra bakrigg med utrustning för 
betongtillverkning samt med bultnings- och sprutbetongutrustning. 

För sonderingsborrning samt injekterings- och bultborrning är aggregatet utrustat med 
4 st borrbommar täckande var sin kvadrant av omkretsen. Med dessa kan injekterings
hål borras med ca 7° vinkel mot horisontalplanet samt även borras för 
bultförstärkningar runt periferin. 

För sprutbetonering har planerats huvudsakligen robotiserade sprututrustningar vid 
främre delen av bakriggen samt också vid den speciella förstärkningsbakriggen som 
har som uppgift att färdigställa tunneln. Manuell sprutning kan utföras även från 
TBM-maskinen vid de fall att omedelbar sprutbetongförstärkning krävs. Denna kan 
vid större mängder även utföras med hjälp av en robotarm som fästes i cutterhante
ringsbommen. 

Uttransporten av borrade massor samt intransport av förnödenheter liksom alla per
sonatransporter utförs med Kraftbyggarnas egen utvecklade spårbundna transport
system - RHS. 

Tunnelfabrik Hallandsås 




