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MOT TOPPEN MED RAKETFART .. .. 
I NORSKA FJALL V ARLDEN 

Högeffektivt borraggregat för små tunnlar 

En gruvas kriterier för val av utrustning skiljer sig ofta från de parametrar som 

entreprenören har att bedöma. Generellt kan sägas att gruvan tvingas koncentrera 

sitt utrustningsval till mindre riggar av layout-tekniska skäl, men även för 

entreprenören spelar driftsekonomi och tillgänglighet en central roll. Entreprenören 

har vanligtvis en kontraktsbunden leveranstid av färdigt projekt att respektera. 

Därigenom ställs krav på hög kapacitet vad gäller borrning och räckvidd för 

utrustningen. 

Större borraggregat innebär som regel högre kapacitet och därmed snabbare 

indrift. Därför är det naturligt att utvecklingen av snabbare borrmaskiner har 

inriktats på stora borraggregat, utrustade med den kraftfulla borrmaskinen COP 

1440. 

Atlas Copco har genom åren levererat både två- och treboms Rocket Boomer till 

entreprenörer över hela världen. Några gruvor, med utrymme för så stora riggar, 

har köpt två boms Rocket Boomer, medan andra, i något fall, har valt enbomsriggar 

av samma typ. 

På Atlas Copco har vi noterat ett ökande intresse också från gruvor, att skaffa 

borraggregat med Rocket Boomers högre borrkapacitet. Problemet har egentligen 

bara varit storleken på dessa riggar. 

Detta problem har nu lösts med en ny bom, som är liten men som kan bära den 

kraftiga borrmaskinen och dess tunga matare. Det krävs nämligen en kraftig 

matare för att borrmaskinens höga effekt ska kunna utnyttjas tillfullo. Den nya 

konstellationen kan monteras på en avsevärt kompaktare bärare. 

Den nya bommen heter BUT 32. Det är en liten bom men kapaciteten att bära tung 

utrustning är densamma som hos den största av Atlas Copcos bommar - den 

välkända BUT 35. Den nya BUT 32-bommen kan monteras på en liten bärare tack 

vare sin låga vikt. 

BUT 32 är praktiskt taget helt byggd av komponenter ur Atlas Copcos befintliga 

bomprogram. Endast ett fåtal komponenter är nya, vilket innebär att den nya 

bommen kan sägas vara beprövad redan vid introduktionen. Givetvis genomgick 

den ändå sedvanliga fältprov innan den släpptes ut på marknaden. 

Samtidigt som utvecklingsarbetet med den nya bommen pågick kontaktades Atlas 

Copco av en entreprenör i nordnorge, som sökte ett litet två-boms borraggregat 

med mycket hög borreffekt och med möjlighet att ha teleskopmatare på ena 

bommen. Han behövde dessutom laddkorg. Aggregatets totala bredd fick inte 

överstiga 2,2 m. 
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Entreprenören heter Målselv Anlegg och det nya borraggregatet kom att bli Rocket 
Boomer 322, DC 90 med det interna smeknamnet "Pocket Rocket 11

• 

Målselv Anlegg är ett ungt, dynamiskt företag, som huvudsakligen arbetar i 
nordnorge. Företaget hade byggt ett fåtal tunnlar och bergrum när man fick 
uppdraget att driva denna mycket speciella tunnel ingående i nordnorges 
försvarssystem. 

Utmaningen 

Tunneln är en 17 m2 kommunikationstunnel med en längd av 10 km. De sju första 
kilometrarna har en stigning av 1:7 och därefter en så hög stigning som 1:5! Berget 
består av hård och slitande gabbro 0iknande gnejs). Tunneln kan endast drivas 
från en front. Tillåten tid från borrstart till färdig tunnel är tre år. En straffavgift 
på upp till 10% av kontraktsvärdet, som är 140 MNOK, utgår om tunnel försenas. 

Detta mycket speciella jobb tvingade Målselv att skaffa utrustning som inte kunde 
hittas i leverantörernas standardkataloger. Tunneldrivningen och utrustningens 
sammansättning måste optimeras. 

Målselv hade goda ideer och goda kontakter med sina maskinleverantörer. De 
visste vad som fanns tillgängligt och kanske anade de också vad som pågick på 
leverantörernas utvecklingsavdelningar. Hur som helst valde man det borraggregat 
som skulle komma att heta Atlas Copco Rocket Boomer 322. Denna rigg var den 
enda som kunde motsvara de hårda krav som Målselv tvingades ställa: två 
borrbommar och en laddbom, högsta möjliga borrmaskinseffekt, teleskopmatare 
på ena borrbommen. Riggen måste dessutom vara liten. 

Riggens uppbyggnad 

Bärare DC 90 
2 x BUT 32 
1 x BMH 6416 
1 x BMHT 6416 
1 x HL 75 
2 x COP 1440 

stel bärare med fyrhjulsdrift 
hydrauliska bommar 
matare 
teleskopmatare 
laddbom 
borrmaskiner 

Denna Ima "Pocket Rocket" är inte bredare än 2,2 m trots sina två bommar plus 
laddbom. Borrkapaciteten är helt jämförlig med de snabbaste, "fullvuxna" två
hornsaggregaten på marknaden. Detta är möjligt - med bibehållen stabilitet - tack 
vare den stela (oledade) bäraren i kombination med de lätta BUT 32-bommarna. 
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I Norge förses tunnelriggarna ofta med ANFO-behållare och övrig laddutrustning 

eftersom lagen tillåter samtidig borrning/laddning. "Pocket Rocket" är utrustad på 

detta sätt. 

Målselv har alltså en mångsidig borrigg som kan användas inte bara för 

spränghålsborrning, utan också för bulthålsborrning, bultning, skrotning och 

laddning. 

Lastning 

På grund av tunnelns starka stigning, begränsade storlek och stora utlastningsav

stånd, ställdes också höga krav på last- och transportutrustning. 

För lastning används en Häggloader l0HR. I standardutförande är denna lastares 

transportband för kort för att effektivt nå in över dumperns 6 m långa flak. 

Transportbandet har därför förlängts så att det når ut 4,4 m över Häggloaderns 

bärare. Med ett transportband av vanlig Hägglund-standard hade den förlängda 

transportören blivit för tung. Man har därför ersatt den stålkätting, som, normalt 

används, med en gummi-conveyor. Trots denna modifiering är belastningen på 

maskinens bakre del så hög att den försetts med dubbla h.julmontage. Tunnelns 

starka lutning bidrar givetvis också negativt. För att öka maskinens backtagnings

förmåga med hög körhastighet har också standardmotorn ersatts av en starkare. 

Transport 

En ny, specialkonstruerad dumper levererades av Mercedes-Benz i Tyskland. 

Dumpern är kompakt och med hög lastkapacitet. Den har fyra h.julaxlar och 

drivning på tre. Den extra framaxeln har en mekanisk styrväxel, som ger högre 

styrprecision än den cylinderstyrning som vanligen används. 

Dieselmotorn är kompressorladdad för att ge hög motorbromseffekt. Dumpern är 

också utrustad med s k retarder. 

Alla dessa bromsarrangemang och den precisa styrningen är nödvändigheter för 

att kunna köra med full last i nedförsbacke med 40 km/h i denna trånga tunnel. 

Utrymmet kring dumpern är minimalt, transportsträckan lång och tiden pengar. 

Lastkapaciteten är 34 ton. Tomvikten är 18 ton och totalvikten alltså 52 ton. 
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Målselv Anlegg har en underleverantör för utlastningen, som använder två 
Mercedes-dumprar av denna nya typ plus en standard-dumper. Denna under
leverantör är också ansvarig för underhåll av körbanan i tunneln. Med detta 
arrangemang skapas ett egenintresse att hålla vägen i gott skick. 

Massorna dumpas, av miljöskäl, på noggrant anvisade platser. 

Världsrekord? 

En anledning till den här detaljerade beskrivningen av utrustningen är att vi tror 
att vi står inför ett världsrekord i snabb tunneldrivning. 

Tre man jobbar vid tunnelfronten i två 10-timmars skift. Det tredje skiftet har 
frivecka. Normalt klarar man fem salvor per dag beroende på hur mycket bultning 
som krävs. Varje salva klaras följaktligen normalt på fyra timmar varav två för 
borrning, bultning, laddning och skjutning samt två timmar för utlastning. 

Man använder galvaniserade, mekaniska bultar som är förberedda för senare 
ingjutning. Denna bulttyp ger snabb momentan förstärkning, som alltså kan 
permanentas senare utan att störa drivningscykeln. Hittills har ca 120 bultar satts 
per vecka. 

Tack vare det effektiva utlastningssystemet räcker det att spränga ut nischer endast 
var 250:e meter i stället för normalt var 60-70:e meter. Eftersom varje nisch 
motsvarar drivning av 12 m tunnel, är det lätt att räkna ut vilken vinst det innebär 
att minska antalet nischer. 

Varannan kilometer görs ett tvärslag ut genom bergssidan. När en ny sådan 
tvärtunnel drivits, flyttas ventilationsfläkten till denna tunnelmynning. Den stora 
vattenbehållaren, med kapacitet för fyra till fem salvors spolvatten till Boomer
aggregatet, flyttas också fram till det nya tvärslaget. Vattenbehållaren utgör en 
reserv och en säkerhet om störning i vattenförsörjningen från den närliggande 
älven skulle uppstå, t ex frysning vintertid. De stränga miljökraven innebär att det 
använda spolvattnet måste renas innan det släpps ut. Reningen sker via en 
sedimenteringsbassäng och ett filter. 

Varje man i skiftstyrkan vid tunnelfronten kan utföra samtliga arbetsuppgifter. En 
man borrar medan de andra två laddar och byter ut slitna borrkronor etc. En man 
tar lunchrast medan de övriga två utför avslutande borrning, laddning och 
skjutning varpå dessa tar rast. Den man som tog tidigare lunchrast påbörjar sedan 
utlastningen. 
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Kringarbeten som ventilation, eldragning etc utförs av en man under dagskift. Som 

en viktig del i arbetsstyrkan måste också räknas de kvinnor som på ett utom

ordentligt sätt sköter mathållning och städning i campen. 

I Målselv Anleggs grundfilosofi ingår att arbetsstyrkan ska trivas. Stämningen 

förefaller också mycket god, frånvaron är minimal och produktiviteten hög. 

Slutligen några ord om vad vi kallar världsrekord 

Målselv Anlegg har nu varit igång med det här tunnelprojektet i drygt ett år. 

Inkörningsperioden har passerats, all utrustning finns på plats och arbetsstyrkan 

är intrimmad och jobbar i ett högt och. stabilt tempo. 

Fram till januari -92 hade man drivit ca 4000 m. lndriften har i genomsnitt varit 

90 m per vecka och bästa veckan 109 m. 

Är detta ett världsrekord? Det är förstås svårt att säga eftersom varje tunneljobb 

är mer eller mindre unikt och gör dem svåra att jämföra. 

Vad vi vet är att Målselv Anlegg uppnår mycket goda resultat och med tanke på 

de svåra förhållandena extremt goda. 

* Man driver från en front 
* Berget är hårt och slitande 
* Bultning krävs 
* Stigningen är hög 
* Transportsträckan är lång 
* Miljökraven är stränga 

Målselv Anlegg har därmed bevisat att planeringen varit riktig. Man vet vad man 

vill och har envist genomfört vad man föresatt sig. 

Vi på Atlas Copco är både stolta och glada över att vi fått delta i det här 

framgångsrika projektet med vår nya Rocket Boomer 322. Tack Målselv Anlegg -

och lycka till i framtiden. 




