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RAPPORT FRÅN 1991 ÅRS TBM SEMINARIUM 

Sverker Hartwig, ATLAS COPCO TME AB, Nacka 

Ur en polismans synvinkel lär det ju finnas två sorters medborgare: fällda 
och ännu ej fällda brottslingar. Det är väl lite grand så med TBM också: 
vi har dom som är frälsta och dom som ännu ej är frälsta. Några får man 
dessutom säkerligen doppa rätt många gånger i dopvattnet innan de 
bekänner sig till den rätta läran. 

Något som kanske får någon eftertänksam person att tveka, kan vara ett 
visst råbarkat, glatt skryt som förekommer bland TBM tillverkarna och 
användarna. Själv känner jag inte till någon TBM eller TBM tunnel som 
inte varit störst, starkast eller snabbast på något sätt. 
Uppfinningsrikedomen är dessutom stor när det gäller att hitta just detta 
något. 

Jag lovar ingen bättring i detta avseende på många år ännu, eftersom 
TBM tekniken är ung och omogen och det är kanske också många av 
oss som jobbar med den. 

Men, och det är temat för detta föredrag, under tystnad och nästan i 
smyg, utan att vi riktigt har förstått det själva, har längden TBM tunnlar 
och storleken på dem växt till mycket imponerande tal. Detta kom fram 
tydligt denna dag med exempel från Norge, Italien och Schweiz: Norge 
250 km TBM tunnlar, Schweiz mer än 35 km tunnlar större än 1 O m och t 
ex Italien, där det gjorts mer än 60 km tunnlar med bara en typ av Atlas 
Jarva maskiner (MK 12:or). Vi själva i Sverige har kanske gjort 17 km 
TBM tunnlar alla kategorier. 
"Endast Sverige svenskt urberg har" är nog en del av förklaringen, men 
den tråkiga sanningen är väl den att vi gör så lite tunnlar i Sverige. -
Tillbaka till Lucia dagen, så här såg dagordningen ut: 

"Large TBM tunnels in Switzerland" 
lnvestigations, design, bid documents and results 
from completed tunnels. 
Dr. Ernst Buchi, Geotest AG, Barn 
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"Svartisen - Skandinaviens största TBM-projekt" 
Siving. Bård Sandberg, NTH Trondheim 

"Large tunnels driven by pilot boring and stoping or 
reaming" 
Dott. Federico Scolari, Atlas Copco, ltaly 

"Erfarenheter av förinjektering vid TBM-borrning 
i Stockholm". 
Leif Tollerup, SIAB 

"Cutter-utveckling inom stål och hårdmetall" 
Michael Mattsson, Sandvik och Hans Janzon, Atlas Copco 

"Klippen-projektet - dagsläge" 
Bengt Toolanen, Kraftbyggarna Entreprenad AB 

"Fullprofilborrning av stora tunnlar i hårt berg 
Sverker Hartwig, Atlas Copco 

Jag väljer nu att kommentera och referera föredragen var och en i den 
ordning som de hölls, och således börjar jag med: 

REFERAT AV OCH KOMMENTARER TILL FÖREDRAGET 
"LARGE TBM TUNNELS IN SWITZERLAND" 

Ernst Buchi, GEOTEST AG, Bern 

Dr Buchi uppehöll sig i sitt föredrag en del om skillnaderna mellan 
borra/spräng och TBM tunnlar vad gäller undersökningar, konstruktion 
och anbudshandlingar.Om detta har vi förstås mycket att lära från 
Schweiz eftersom man där idag har borrat mer än 35 km TBM tunnlar 
större än 10m. (ca 45% av tot i världen ) 
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Just nu pågår för övrigt 4 st sådana projekt, nämligen Locarno 10.8 m, 

Grauholtz 11.65 m, Mont Russelin 11.81 m och Bözberg 11.87 m. 

Märkbart är att man har och kommer säkert också i framtiden att 

använda flera olika maskintyper för att åstadkomma dessa tunnlar. 

Sålunda har man använt öppna TBM-er, olika slags sköldmaskiner och 

även olika slags rymmar TBM- er. (Att rymma innebär att man först 

borrar ett litet hål 3.5-4.5 m och att man sedan med en annan maskin 

rymmer hålet i ett eller två steg.) 
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Det kan vara svårt att göra en bedömning om åt vilket håll utvecklingen 
går vad gäller maskintyp. Just nu ser det ut att bli dött lopp mellan 
sköldar och rymmare, medan öppna TBM-er får stryka på foten. 

Vollschnittmaschincn TilM Tunnel 

olmc Hcitcrsbcrg 
Schild 

Gubrist 

Dl offener Ziirichberg 
Schild Mont Russclin 

Bözbcrg 

Mixschild Grauholz 

Ausweitungsmaschinen J TilM Tunnel 

Sonnenberg 

D3 Drei-
stufig Kerenzer 

Neuenburg 

D 2 
Z"ci- Locarno 
stufi g 

Väl utarbetade anbudshandlingar är naturligtvis alltid en tillgång och det 
kan tyckas att det ibland tas alldeles för lätt på denna självklarhet. Den 
merkostnad, som detta innebär för byggherren, har han säkert igen 
redan i urvalet av anbuden och om inte där så i minskade 
tilläggskostnader under projektets gång. Att TBM-er kan vara extra 
känsliga för bergförhållandena framgår kanske tydligast av följande bild. 
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Nu är det väl med berg som med flickorna ·"dåligt berg är inte alltid det 

sämsta", dvs i detta fall måste man också framhålla att i takt med att 

berget blir sämre ökar borrsjunkningen avsevärt. Från egna observationer 

kan jag nämna att en enda för ögat synlig spricka, i jämnförelse med 

ingen för ögat synlig, kan innebära 30- 50% större borrsjunkning i hårt 

kristallint berg. Det bör framhållas att i takt med ökad matningskraft och 

storlek på cuttrarna har inverkan av sprickfrekvens avtagit. Detta 

sammantaget innebär att man i tunneln får, i takt med tilltagande dåligt 

berg, en snabb omstä!lning från borrning, cutterbyten och uttransport av 

berg till kort tid borrning och transport men stor omfattning av 

förstärkningsarbeten och motsvarande intransport av 
förstärk ni ngsmaterial. 
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Dessa och andra faktorer innebär att vid utformningen av anbud för 
TBM- tunnlar måste man beakta sprickfrekvens, sprickriktning och 
förstås alldeles självklart de fundamentala storheterna för TBM
borrningen typ av mineral, dess hårdhet och slitageegenskaper. 

Det finns nu ett större antal använda system för klassificeringen av dessa 
parametrar, och det är för långt att här försöka redogöra för dessa eller 
än mindre att utvärdera dem. NTHs kompendium HARD ROCK TUNNEL 
~ORING beskriver i vart fall en metod, som kan användas i lite hårdare 
berg och som specifikt pekar på borrningskostnader och indrifter, medan 
däremot Österrikiska och Schweiziska bergklassningsmetoder (1 -7) mera 
är anpassade för förhållande där själva borrningen är det mindre 
problemet. Tillsammans taget innebär detta att en universell allmängiltig 
heltäckande modell saknas, men igen; det bästa kan vara det godas 
fiende. 

Dr Buchi slutade sitt föredrag med att visa en bild på den planerade 
järvägsutbyggnaden i Schweiz. Denna talar om en total 
utbygnadskostnad om 100 miljarder SEK och, som framgår; en inte ringa 
dol av dessa pengar kommer att hammna i tunnlar. 
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KOMMENTATER TILL OCH REFERAT .AV FÖREDRAGET 

LARGE TUNNELS DRIVEN BY PILOT BORING AND STOPING OR 

REAMING 

Federico Scolari, ATLAS COPCO - Italien 

Pilot borrning med TBM med efterföljande rymning, TBM eller spräng, 

vad är det? 

Är det ett ovanligt stort grovhål i kilen, ett nytt sätt att tjäna pengar på för 

de sydeuropeiska entreprenörerna, ett sätt att konstruera tunnlar eller ett 

i vissa fall effektivt sätt att lösa ett problem ? ·· · 

Vid det första påseendet förefaller metoden främmande för oss, och man 

förvånas följdriktigt över att så många och så långa tunnlar gjorts på 

detta .sätt, . kanske, f_ramförallt i alpernas sydslutningar. Det som 

avskräcker oss är först känslan av en ytterligt förlängd byggtid med 

motsvarande kostnader och dessutom misstanken att kostnaden för en 

tunnel inte så utprägiat beror av diametern, varför detta sätt blir 

ekvivalent med att gora två tunnlar. 

Federico Scolaris framförande i detta ämne väckte stort intresse och 

vållade även debatt, men även om vi inte som regel kommer att välja 

denna metod kan det finnas anledning att ha den i åtanke i vissa 

speciella fall. 

De tunnlar som kan komma i fråga måste naturligtvis till en början vara 

rätt stora, och i Italien har metoden framförallt använts för järnvägs- och 

motorvägstunnlar. Det torde röra sig om mer än 150 km tunnlar som 

borrats på detta sätt, och bara med ATLAS COPCOS TBM:er av typen 

MK12 har det borrats 61 km pilothål. 

Alldeles bortsett från att metoden kan ha politiska fördelar med avseende 

på anslagsbeviljande, miljörörelsen och problematiken kring 

upphandlingen byggherre - entrepenör, kan fördelarna mera tekniskt/ 

ekonomiskt sammanfattas så här: 

ADVANTAGES WITH PILOT- TUNNEL 

1 A small tunnel is less affected by poor 
rock conditions (longer stand-up time) 

2 Gives detailed information about geology 
and possibility to change method during 
enlargement stage (like thickness of lining) 
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3 Less risk for delays and unexpected costs during 
enlargement stage. 

4 Pilot-tunnel eliminates need for cuthole 
which will: 

- save about 35% of the blasting cost 
- reduce amount of rocksupport 

(less disturbance) 

5 Reduce time and costs for ventilation 

6 Rocksupport or pregrouting can be done 
from the pilot tunnel. 

I senare tid har de allra flesta pilothålen TBM-borrats och upprymningen 
skett med strossning (borra-spräng), några tunnlar har rymts med de av 
WIRTH utvecklade rymnings-TBM:erna, och visst sprängs en och annan 
pilot också. Det känns emellertid för mig som om den rätta 
kombinationen är TBM-pilot och strossning, i synnerhet som man har 
uppnått mycket imponerande prestanda vid strossningen. 

LENGTH: 
CROSS SECTION: 
PILOT HOLE SECTION: 
ROCK CONDITIONS: 

PONTEBBANA RAILWAY LINE 
(UDINE-KLAGENFURT) 

SAN LEOPOLDO TUNNEL 
ENLARGEMENTPHASE 

3600 M 
100-110 SOM 
10.1 SOM 
NORTH AOIT CLASS 2&3 LIMESTONE 
SOUTH ADIT CLASS 3-4-5 
big fault with enourmous water inflow 

DRILLING EOUIPMENT: ROCKETBOOMER 188 
3 COP 1440 ROCKDRILLS 

NET DRILLING SPEEO: 3;6 M/MIN ON SI MM HOLES 
BOLTING SYSTEM: COATED SUPERSWELLEX 

ROUND DATA: 70 HOLES, 4;7 M LONG 
TOTAL DRILLING TIME: 1 HOUR (including setup) 

EXPL.SPEC. CONSUMPT. 0.7 KG/MC 

MONTHLY ADYANCE: 11 S M (JULY) 
69 M (AUGUST) 
306 M (SEPTEMBER) 
316 M (OCTOBER) 
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Som synes användes få hål och lite sprängmedel, men man kommer fort 

fram under i vissa fall besvärliga förhållanden. 

Det kan finnas särskilda skäl varför man vill borra även sluthålet, och när 

vi talar anläggningstid kan man konstatera att, förutsatt att vi förfogar 

över en liten TBM direkt för piloten, får vi kanske fram en rymmare precis 

i lagom tid tills den behövs när piloten är klar. Hade vi istället valt en äkta 

"fullfacer'', hade vi inte kunnat borra· tidigare med denna. Nedanstående 

exempel visar vad som åstadkommes på detta sätt. I detta fall var 

spräng - strossning uteslutet av miljö skäl. 

! MAPO MORETTINA TUNNEL (LOCARNO-SWITZERLAND) 

; PILÖ'rHOLE DATA 

TOTAL LENGTH: 
DIAMETER: 
MAX DAILY PROD. 
AVERARAGE 
TOTAL WORKING DA YS 

ROCK COND ITIONS 

4864 M 
4.5 M 
40 M 
20. 7 M/WORK.DA Y 
240 DAYS 

80 % GNEISS + MICASCHISTS AND ANPHIBOLITES 

VERY STABLE. WATER INFLOWS UP TO 90 LITERS/SEC 

, FULL SECTION EXCAVATION (REAMER) 

TYPE: 
DIAMETER 
CROSS SECTION 
TOTALPOWER 
THRUST: 
NO. OF CUTTERS (diam) 

WIRTH 
10.8 M 
91;6 SOM 
2500 KW 
1500 TONS 
59 (16' 1/4) 

, REAMER'S PRODUCT ION * 

WORKORGANIZATION 2 X 8 HOURS SHIFTS 
. AND MAINTENANCE NIGHTSHIFT 

R.O .P; 1.5 M/ BORING HOUR 
7- 8 MM/ROUND 

AVERAGE DAILY PROD. 14-17 M/WORK.DAY 
TBM UTILIZATION 58-67 % 

•based on the first 750 tunnel meters 

När man på detta sätt går igenom några projekt, ser man att det inte är 

alldeles självklart att anläggningstiden skulle blivit så mycket kortare med 

konventionell sprängdrift, antaget förstås att en pilot-TBM kan sättas in 

omgående, vilket ofta är fallet när det gäller 3,5-4.5 m maskiner. 
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Märk väl också att i takt med att både TBM-tekniken och sprängtekniken 
går framåt, kan tidsvinsterna bara för spränggasventilationen, som ju är 
nästan momentan i pilothålet, "betala " mertiden. Utlastningstiden vid 
strossningen är dock mer eller mindre samma som vid full front, eftersom 
massorna endast är reducerade med 10-30 %. 

Enligt ordspråket "små tunnlar små bekymmer" och omvänt kan 
ävenledes stora tidsvinster påräknas i de fall där man från den lilla 
tunneln kan konsolidera den blivande stora. Bergbultar som kan borras 
bort utan skada på cuttrarna på en TBM, respektive störa 
strossningsoperationen, är naturligtvis att föredraga i dessa 
sammanhang, till exempel SWELLEX eller glasfiberbultar. 

Berget i sin helhet blir inte bättre av att man pilotborrar, och det viktiga 
skälet att man på vissa marknader kanske framförallt som beställare kan 
ha stor glädje av att exakt veta förutsättningarna, kanske inte är fullt så 
mycket värt i Sverige. Här löser vi ju av tradition uppkomna okända 
merkostnader i entrepenaden i största sämja mellan parterna, men detta 
är ju en del av vår kultur, som inte självklart kommer .att överleva i en 
framtid. 

Det går att uppehålla sig länge vid denna intressanta frågeställning, men 
jag inskränker mig till att sammanfatta Dr Scolaris framförande som 
följer: Förutsatt att vi fort kan disponera en liten modern TBM och att vi 
ska göra en stor tunnel i dåligt kartlagda eller kända dåliga förhållanden, 
så kan mycket väl pilotborrning vara ett alternativ att överväga. Har vi 
sedan möjlighet att först efter det att pilothålet är klart välja mellan TBM
rymning eller strossning, så kan det hela både visa sig vara en snabb 
och billig metod. 

KOMMENTARER TILL OCH REFERAT AV FÖREDRAGET 
SVARTISEN-SKANDINAVIAS STORSTE TBM-PROSJEKT 

Bård Sandberg, INSTITUTT FOR ANLEGGSDRIFT, NTH, Trondheim 

Svartisen är en i en lång rad av mycket stora vattenkraftutbyggnader 
som STATKRAFT genomfört i NORGE. Vi minns alla namn som ULLA 
F0HRE, JOSTEDALEN med flera. Det som skiljer dessa från de gamla 
svenska paradutbyggnaderna är att de norska ofta inte ligger i en stor älv 
med så att säga endast en damm, ett intag och en kraftstation, utan att 
dessa knyter ihop vatten från flera älvar och sjöar med ofta relativt små 
vattenmängder men höga fallhöjder. 
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Av detta skäl .innehåller SVARTISEN en mängd tunnlar och schakt, och 
flera av dem är ganska långa. Eftersom STA TKRAFT har stor erfarenhet 
av TBM- borrning och också förfogar över ett antal maskiner, kom 
SVARTISEN att projekteras så ,att av totalt 79 km tunnlar skall 56 km 
borras med TBM. Inte mindre än fem ROBBINS- maskiner (hårdbergs 
öppna) har satts in i projektet, och det är och förblir sannolikt 
Skandinaviens största TBM-projekt. 

Det kan nämnas i förbigående att Svartisen också innehåller två sten
dammar på tillsammans 6.4 milj kubikmeter kring magasinet 
Storglomvattnet med hela 3.4 miljarder kubik. Totalt installerad effekt blir 
820 MW, varav 700 i Svartisenkraftstation-en med 2x350 MW. 
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DATA FOR BVARTIBEN ICRAFTVER~ 

Byggetrinn 
1 • 350 MW 

-

1 

Midlere produksjon 1901 GWh/år 
Fastkraft 1901 GWh/år 
Installasjon 350 MW 
In vesteringer 
e ks. renter 3 . 407 mil 1. 

Adkomsttunneler 12600 m 
Vannf0rende tunneler 79300 m 
Sjakter 2300 m 
Stasjonshaller 60000 m3 
Sandfangshaller 70000 m3 
Bekkeinntak 46 stk. 
St o rglomvassdammen 
Holmv assdammen 
Anleggsveger 28 km 
Anleggskraftlinjer 41 km 

Byggetrinn 2 
2 • 350 MW 

2112 GWh/år 
2 519 GWh/år 

700 MW 

kr 4.627 mil 1. kr 

250 m 
700 m 

5 , 25 mil 1. mJ 
1 , 20 mill. mJ 
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TBM tunnlarna, 6 st, är mellan 6 och 13. 7 km långa och motsvarande 
diametrar 3st 3.5 m, 2st 4.3 m (varav en ökas till 5 m halvägs) 
samt slutligen en 8.5 m. 

Geologin innehåller stora variationer, men de flesta av tunnlarna måste 
anses gå i för TBM mycket gynsamt berg. 

Tre av de fem TBM- maskinerna är av så kallad HP-typ (High Power) 
och utrustade med ROBBINS nya 19"- cuttrar. 

Totalt sett har Svartisen projektet gått mycket bra, det har satts flera . 
olika rekord, men viktigare är ändå att tunnlarna har blivit (blir) färdiga i 
tid. Detta innebär inte att man inte då och då haft bekymmer. Den stora 
TBM:en Madame Felle (varom mera i Hårdmetallcutterföredraget) hade 
bitvis problem med kraftiga vibrationer och introduktionen· av de nya 19"
cuttrarna var inte helt problemfri, utan man tvingades köra med 
reducerad matningskraft under det att leverantören förbättrade konceptet. 
Det slutgiltiga resultatet som det framgår av nedanstående bild är dock 
till heder både för metoden, ROBBINS och STATKRAFr. 

Tunne l A B C ( l) D E F 

MASK INDATA 

Produk sjonsnr . 226 220 251 220 252 257 

Diameter (m) 8, 5 3,5 4,3 3 , 5 4, 3 3,5 
Kutte r e - ant a ll 6 1 27 29 27 29 2 5 

- di a me t . 1 7 Il 17 11 19 11 17 11 19 11 19" 
Sporavs t a nd (mm) 7 0 65 75 6 5 75 70 
Matekra ft ( kN/k) 22 0 22 0 320 220 32 0 320 
RPM 5,8 1 10,8 11 , 9 4 10,8 11 ,94 12,5 
Steglengde (m ) 1, 88 1 , 2 2 1, 8 3 1, 22 1 , 8 3 1 , 56 
Effekt (kW) 177 4 597 2345 597 2345 134 2 

Stufflengde (m) 7 307 9 274 1 3715 5977 11861 8194 

Boret lengde (m ) 7 30 7 9 274 6013 4216 11861 5 4 24 

Net . inndr if t(m/ h ) 1, 0 7 2,78 3,76 3 , 62 3,55 3,59 

Ma x. ukeinndrif t 115,3 205 , 0 236 , 6 415 (3) 360 , 5 300, 2 

Kutter lev et id 
(fm3/kutter) 129 83 145 139 150 124 

Maskinutnytte lse 5 0% ( 2 ) 48,8% 34 , 7% 47,0% 49 , 6 % 37 , 5% 

(1) Maskin (1410)-251 hadde 4 , 3 m borhodediameter da den boret de 

f0rste 6013 m. Den ble deretter ombygd .til diameter 5,0 m, for 

de resterende 770 2 m. Utvidelsen av borhodediameteren 0kte 

kutterantallet fra 29 til 36 stk. 

Pr. 17.11.91 har maskinen boret 4283 m med borhodediameter 

5 , 0 m •. De~ gjenstår 3419 m. 

( 2) Oppf0rt maskinutnyttelse gjelder for fratrekk av tidforbruk 

til serviceskift . Serviceskiftet ble innf0rt for å spare tid 

til kutterbytte og reparasjoner på de ordinere skiftene . 

Skifttid 02°0 - 06°0 . Maskinutnyttelse inkludert serviceskift 

var 60 %. 

I: 
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KOMMENTARER TILL OCH REFERAT AV FÖREDRAGET 
ERFARENHETER FRÅN INJEKTERINGSARBETEN VID ORMEN

PROJEKTET 

Leif Tollerup, SIAB, Stockholm 

Leif Tollerup har skrivit en så kort och kärnfull sammanfattning av sitt 

intressanta föredrag, att jag väljer att taga med det ordagrant och i sin 

helhet. Jag önskar bara göra den kommentaren att vi även i internatio

nellt perspektiv ser att kraven på förinjektering/sondering ökar . 
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Vi får räkna med att många projekt kommer att utföras på detta sätt, och 

det åligger således oss på maskinsidan att utrusta/konstruera maskinerna 

så att detta låter sig göras med så liten störning av driften som möjligt. 

Metoder som med hjälp av eller ihop med denna utrustning bättre kan 

förutsäga kommande störningszoner är därför också mycket intressanta, 

och det finns flera projekt på gång för att utreda detta. 

Alltnog, Leif Tollerups föredrag: 
De krav som nu ställs vid genomförandet av tunnelprojekt är mycket 

hårda vad gäller tillåten inläckande vattenmängd. Vid utförandet av 

Saltsjötunneln som också korsar de centrala delarna av Stockholm, var 

de tillåtna värdena 5 rsp 7 liter/minut på 100 meters matsträcka. Vid 

Ormen-projektet är gränsvärdet satt så lågt som 2 liter/minut och 

100 meter tunnel. 

Detta beror inte på dåliga erfarenheter från Saltsjötunneln utan mera på 

att ännu mera känsliga områden berörs av sträckningen. 

När vi borrade Saltsjötunneln utfördes alltid 1-2 sonderingshål, som när 

vatten påträffades ökades till 6. Vi klarade kraven med detta förfarande 

på huvuddelen av sträckan. Efterinjektering fick dock tillgripas på några 

sträckor, och det slutgiltiga resultatet för godkännande av inläcknings

volymen gjordes med efterinjektering i den under drift svåråtkomliga 

bottendelen. När tunneln slutrengjorts, kan vattenförande sprickor lätt 

'dentifieras och tätas. Den släta ytan och det oförstörda berget ger en 

stor fördel jämfört med det sprängda berget. 

Vid borrningen följdes alla variationer i grundvattenytan genom konti

nuerlig mätning i grundvattenobservationsrör. 

Oftast kunde en sänkning mellan 0,5-1,0 m registreras när tunneln 

passerade. Vid Centralen-området gäller hårdare krav pga att bangår

den är mycket känslig för sättning. Därför gjordes här en infiltrations

borrning, vatten tillfördes bergplinten under driftsskedet så att grund

vattnet kunde hållas på konstant rätt nivå. 

I övrigt innebär de måttliga sänkningarna inga som helst problem för de 
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byggnader som passerades. Det är ju också så att Saltsjötunneln i 
driftsskedet är konstant vattenfylld med övertryck och fungerar därför 
egentligen som en jättelik infiltrationskanal. Det visade sig också efter 
idrifttagandet att alla förändringar snabbt återställdes. lnjekteringen i detta 
projekt hade två uppgifter; stoppa inläckning under produktionsskedet 
samt förhindra läckage till omgivande tunnlar under driftskedet. 

För att återgå till Ormen-projektet så hade vi betydligt tuffare krav, 
tunneln skall också i drift i huvudsak ej vara vattenfylld. Det var därför 
nödvändigt att bygga om injekteringsutrustningen så att hela cirkeln kan 
täckas in i såväl topp som botten. Samt också öka anslagsvinkeln från 
3- 4 upp till 6. Detta har lyckats bra, vi kan nu med borraggregaten nå 
alla delar och slår nu kontinuerligt 8 hål i periferin. För att klara sig från 
efterinjektering måste denna tidsödande procedur alltid genomföras. 
Vattenförlustmätning sker i alla hålen, vid förlusten genomföres injekte
ring. Vid de fall stora förluster noteras användes Cemsil som härdar 
snabbt, vilket gör det möjligt att bygga upp en succesiv tätning. Det 
vanligaste är dock att mikrocement användes. Vid mycket små läckage 
som dessvärre också måste stoppas, har vi använt oss av Alofix. ln
jekteringen utföres vanligen med ett tryck på 30 bar. 

Vi arbetar med tunnnelborrning under 2 skift, 3-dje skiftet (under natten 
då tunnelborrning ej kan göras) utnyttjas för sondborrning - injektering 
och maskinunderhåll. Vid större injekteringsbehov inkräktar detta arbete 
stundtals på borrningen. Eftersom det är svårt att åstadkomma effektiva 
"injekteringstrumpeter" som är längre än 15 m, begränsas därför fram
driften i princip till samma längd. 

Tätningsarbetet är i det här projektet så dominerande att ca 30% av 
tiden ägnas detta. Vid driften av Saltsjötunneln var motsvarande tid 
ca 12%. Mer än 2/3 av tunneln har nu borrats, den inläckande mängden 
ligger under 2 liter/minut, det är dessutom helt säkerställda värden, 
eftersom mätningen mot den släta (och till skillnad mot en sprängd 
tunnel) sprickfria bottnen ger helt korrekta värden. 

Grundvattenobservationer göres utefter sträckan i ett 50-tal observa
tionsrör, vi har hittills ej noterat några förändringar förutom normala 
årstidsvariationer. Tunneln kommer därför inte att förorsaka några 
framtida juridiska problem med husägare pga sättningar. 

Man kan emellertid ifrågasätta om den merkostnad som dessa högt 
ställda krav förorsakar, 2 lit/minut, verkligen är nödvändiga. Våra erfaren
heter från Saltsjötunneln med dubbla accepterade inläckningar förorsa
kade inte heller några varaktiga grundvattensänkningar. Man kan därför 
acceptera dessa högre inläckningsnivåer, men vid vissa partier öka om
fattningen, ett mera selektivt förfarande. Detta torde vara helt till fyllest 
åtminstone vid fullborrade tunnlar. 
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KOMMENTARER TILL OCH REFERAT AV FÖREDRAGET 
UTVECKLINGEN AV HÅRDMETALLCUTTERS TILL TBM 

Michael Mattson, SANDVIK ROCK TOOLS, Sandviken 

Michael Mattson har tidigare en gång presenterat SANDVIKS 
hårdmetallcuttrar här på BK. 

Jag tillåter mig därför att ge en kort sammanfattning och att berätta vad 

som hänt sedan sist. 
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Det som kännetecknar cuttern bortsett från att den förstås är försedd 
med grova hårdmetallstift, är framför allt den osymetriska uppbyggnaden 
på så sätt att man genom att montera cuttern fram- eller baklänges kan 

åstadkomma olika spåravstånd och därmed utan förflyttning av sadeln 
(ett stort arbete, som knappast kan komma i fråga i fält) kan anpassa 
maskin / cuttrar efter rådande bergförhållanden. 
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En annan viktig skillnad mot stålcuttrarna är att hårdmetallcuttern i första 
hand är avsedd att vara livslängdsanpassad; när stiften är slut är också 
den så kallade huben och cutterns inre förbrukat. 

Detta innebär då att man slipper bygga upp verkstäder för cutterringbyten 
och cutterrenoveringar. 

SANDVIK menar att cuttern är särskilt konkurrenskraftig i hårda berg och 
kanske än mer i hårda, starkt slitande, typ kvartsit eller motsvarande. 

Genom att cuttern arbetar med stift istället för en ring får man ett betyd
ligt mindre " footprint" (kontaktyta berg-verktyg), varför man har rätt att 
förvänta sig motsvarande mindre matningskraftsbehov och kanske också 
en viss reduktion av vridmomentsbehovet. 
En tanke kan då förstås vara att man med lite föråldrade TBM maskiner 
kan ge sig på tunnlar med en storlek eller en geolgi som egentligen 
skulle kräva det allra största och kraftigaste som kan åstadkommas. 

Så var läget i SVARTISEN, där STATKRAFT hade satt in en lite äldre 
IBM av ROBBINS tillverkning (maskin no 226, den gamla Madame Felle 
från BERGEN). Madamen var för detta jobb uppbyggd till 8.5 m och hon 
har bara 1774 kW 0ämf. Klippen 6.5 m 3360 kW). 

Det som kan hända vid användningen av en TBM med för lite kW eller 
matningskraft, är att man tvingas köra med alldeles för lite indrift per 
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varv. Detta leder ju uppenbarligen till låga indrifter men dessutom till 

mycket högre cutterslitage · uttryckt i termen cuttrar per kubikmeter. 

Antalet cutterbyten ökar förstås, och därmed minskar netto-borrtiden. Det 

går så att säga långsamt i kvadrat och det blir faktiskt dyrt i kubik. Som 

man förstår när man studerar siffrorna lite grand, kan det under sådana 

förhållanden bli så att man börjar leta efter den eller dem som föreslog 

TBM för jobbet ifråga. (Och det kanske minskar nettoborrningen lite till.) 

Maskinen var i Svartisen utrustad med 61 st 17" ROBBINS standard 

cuttrar, och man låg med nettoindrifter kring 1 meter per timme. Veckoin

drifterna låg kring 60 m, dvs ca 0.5 m per timme. 

Vibrationsnivån på maskinen var avsevärd, och vecko-indrifterna hölls 

nere inte bara av låga bruttometrar och täta cutterbyten utan också av 

skador på maskinen, delvis (sannolikt) komna från de kraftiga vibratio

nerna. 

SANDVIK fick då chansen att prova sina cuttrar på denna maskin, och 

maskinen försågs med 36 hårdmetallcuttrar av totalt 61 på maskinen. 

Under det följande provet kan man lite förenklat säga att allting blev 

bättre. Veckoindrifterna ökade från 60 till 80 m, borrtimmarna per vecka 

från 57 till 78, tiden för cutterbyten per vecka gick ner från 28 till 24 

timmar, och till slut gick tiden för maskinreparationer ner från 12.3 till 6.8 

timmar. 

Det enda som förvånar mig, som inte var där, är att borrsjunkningen inte 

ökade ( dvs m/h). Jag antar att det kan bero på att man inte hade 

SANDVIK-cuttrar i alla positioner och till slut kanske än mer på att man 

valde att skona maskinen genom att reducera matningskraften nu när 

man ändå fick upp veckoindrifterna. Jag är således övertygad om att vi 

kommer att få höra mer om hårdmetallcuttrar här på BK i framtiden. 

KOMMENTARER TILL OCH REFERAT AV FÖREDRAGET 

UTVECKLINGEN AV STÅLCUTTERS 1980-1991 

Hans Janzon, ATLAS COPCO TME AB, Nacka 

Utvecklingen av stålcuttrar de sista tio åren har varit avsevärd. Den har i 

huvudsak skett genom två olika, samverkande men av varandra obe

roende inriktningar. 

Vi har således sett en storleksökning från 15 1/2 11 till 20" under dessa tio 

år samt en förbättring av stålkvaliteten i cutterringarna med kanske 

dubbla livslängden som följd. 
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Tillsammans innebär detta att cutter-livslängden under dessa tio år mer 
än tredubblats. Dagens cuttrar belastas dessutom så att maskinen 
opererar med dubbel eller ännu större borrsjunkning. 

Jag tillåter mig nu att ge lite "inside information" om det som döljer sig 
bakom den utveckling som redovisats av HANS JANZON. 

För den som inte själv haft förmånen att få arbeta med cutterutveckling 
låter kanske en ökning av cutterstorleken med 30% på 10 år inte 
så mycket. Jag vill här framhålla, att det är oerhört svårt och kostsamt att 
överhuvudtaget bedriva någon utveckling alls inom detta område. 

Beakta följande: 
Livslängderna är sådana att prov inte kan göras i labb eller skala. 

De geologiska förhållandena ändras under provets gång så att resultaten 
är mycket svårtolkade. 

Får vi överhuvudtaget låna maskinen för prov, måste vi byta alla cuttrar 
för att inte få interferenser. I så fall, varifrån får vi referensvärden? 

Cuttrarnas kärna (huben) . håller ca 1 O ringar och varje ring 120 kubik
meter i granit. Räcker tunneln överhuvudtaget till för ett prov? Dessa och 
andra faktorer gör att denna utveckling tar tid och kostar mycket pengar 
och detta i en bransch som varken har tid eller pengar. 
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Varför har det då blivit någon utveckling? Igen besannas uttrycket nöden 
är uppfinningarnas moder. Flera, kanske de flesta eller möjligen rent av 
alla av de signifikanta utvecklingsstegen har tagits i all hast därför att 
maskinen X i tunneln Y har haft problem att nå borrsjunkningen Z. 

Detta ska inte läsas så att tillverkarna inget gör när nöden inte är stor, 
men det avgörande beslutet att utan återvändo kasta in nya cuttrar i ett 
fullskaleprov har, kan jag erkänna, varit lättare att ta när allt annat har 

fallerat i ett svårt läge. 

Atlas Copcos nya cutterdisk-material är ett exempel (HO CUTTRAR). 
Sedan en lång tid hade vi studerat detta material och spenderat en hel 
del tid och pengar på att utröna om detta materials mycket högre kost
nader kunde rättfärdigas och som en följd av detta också motivera alla 
med tillverkningen förknippade kostnader, såsom verktyg och dubbla 
lager etc, etc. För detta ändamål hade vi gjort en del prov i liten skala i 
största hemlighet, men egentligen inte i en omfattning stor nog för att 
kunna dra statistiskt signifikanta slutsatser. 

En av våra maskiner kom vid denna tiden in i en kvartsit om mer än 
90 % kvarts och med en tryckhållfasthet större än 320 MPa. Som en 
sista bonus var den också helt osprucken, och med en skämtsam tra

vestering av ett uttalande i ett annat katastrofalt läge kan det sägas att 
11aldrig har så många cuttrar bytts av så få personer på så kort tid 11

• 

Under en vecka byttes 103 cuttrar på 55 m tunnel med 4 man under jord 
i projektet. (Stavanger, Krusa Smith entr, AC JARVA MK12,1989) 
Eftersom kvartsiten, som bedömts bara vara ca 40-70 m i anbudshand
lingarna men som blev allt elakare ännu efter 350 m, måste något göras 
och det fort. HD ringarna sattes förstås in i all hast och till en 
början i de mest utsatta positionerna (gage), och allt eftersom vi började 

få fart på produktionen mera allmänt. Lyckan står den djärve bi, och 
ringarna kom att hålla långt bättre än vi vågat hoppas. 

Med detta går vi tillbaka till HANS JANZONs föredrag. 
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Det hittills sagda beskriver i allt väsentligt utvecklingen av stålmaterialet, 

men ATLAS COPCO:s 20" cutter förtjänar kanske några ord därutöver. 

Denna cutter har av flera skäl gjorts vattenkyld. Olje- , tätnings- och 

lagertemperaturer är blott det ena. En nog så viktig anledning är att vi 

med nu använda matningskrafter och periferihastigheter kommer upp i 

temperaturer på ringarna som ligger över anlöpningstemperaturen om 

inga särskilda åtgärder vidtagits. Cutterringarna åldras i detta mycket fall 

snabbt med olika skadefenomen som följd. 
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DISC STEEL HARDNESS 

"THE GOOD OLD TIMES" 'TODAY'S CRUEL RE~LITY" . 

För att komma till rätta med detta är KLIPPEN maskinen bestyckad med 

de nya 20" vattenkylda cuttrarna och dessa bedöms efter utomordentligt 

omfattande beräkningar kunna arbeta inte bara med 35 istf 25 ton som 

17"-arna utan också med betydligt högre pereferihastigheter. (Uppemot 

3.5 m/s) 

The Atlas Copco 35 
TON,WATER-COOLED 
20" CUTTER 



© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

164 

KOMMENTATER TILL OCH REFERAT AV FÖREDRAGET 
KLIPPEN PROJEKET 

Bengt Toolanen, SVENSKA KRAFTBYGGARNA ENTREPENAD AB, 
Luleå 

Detta projekt redovisas separat i dag, varför jag här avstår från referat 
eller kommentarer. 

KOMMENTARER TILL OCH REFERAT AV FÖREDRAGET 
FULLPROFILBORRNING AV STORA TUNNLAR I HÅRT BERG 

Sverker Hartwig, ATLAS COPCO TUNNELLING AND MINING AB, 
Nacka 

Jag hade förmånen att få hålla ett föredrag själv också, och jag uppehöll 
mig vid möjligheterna att idag borra även stora tunnlar i hårt berg snabbt. 
En av de vanligaste frågorna som jag får internt och externt när det 
gäller insatsmöjligheten av TBM brukar vara "Hur lång och hur liten 
måste en tunnel vara och hur löst ska berget vara för att det ska löna sig 
att använda TBM i stället för borra/spräng". 

Alla de som frågat mig är ju i och för sig medvetna om att den frågan 
inte låter sig besvaras så enkelt, men visst vore det fint om man kunde 
ha någon slags tumregel, och man har kanske hoppats att jag haft 
någon. När man skall utreda detta, visar det sig att det kanske är viktiga
re att veta vad räntenivån är än hur lång tunneln ska bli. Antalet möjliga 
påhugg, tunnelns rakhet och framtida användning, personalkostnader, 
energipris, förstärkningsbehov - listan kan göras lång - är förstås också 
mycket avgörande faktorer. 

I awaktan på den så kallade Lidnerska knäppen, när jag plötsligt skall få 
klarhet, brukar jag därför tyvärr få hänvisa till det datorprogram som vi 
utvecklat för överslagsberäkningar av TBM-tunnelkostnader, som vi 
gärna ställer till förfogande. 

Jag tänkte emellertid här drista mig till att introducera en överslagsformel 
för en första snabbkontroll vid frågestäl lningen: Kan det vara värt att 
beakta möjligheten att spränga denna tunnel eller ska jag som vanligt 
bara ta hänsyn till TBM? 

0H 

LÄNGD (m) 

3 ______ > 1.5 
DIAMETER (m) / TRYCKHALLF. (Pa ) 

"Då går en TBM att räkna hem" 
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Exempel: 
175 Mpa D=1 Om resp 3.5m 

L> 8500m 3000m 

275 MPa D=1 Om 3.5m 
3500m L> 10000m 

Som alla förstår, har denna formel sina stora begränsningar och brister, 

men den innehåller dock trots det en del gömd information. 
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För det första, det faktum att jag skrivit tredje roten ur tryckhållfastheten 

innebär att denna inte på något sätt idag är utslagsgivande för använd

barheten av TBM. Det man förlorar i hårt berg på indrift och cutterslitage 

vinner man ofta i bergförstärkning mm, och det finns i praktiken för en 

modem TBM (till skillnad från en ROADHEDER) inget berg som man inte 

tar sig igenom pga hårdhet/seghet. 

För det andra står det ju fortfarande längd med potensen ett, och visst 

har längden betydelse. Kapitalkostnad och etableringstid som tvingar upp 

längden på tunneln står på minussidan, snabbheten, transport och 

ventilationsbehoven som blir gynsammare i jämnförelse med sprängning 

finns på plussidan. 

För det tredje står det diameter i nämnaren och inte area. Detta förtjänar 

också att påpekas, ju större TBM dessto svårare är det att konkurera, 

men å andra sidan endast i proportion till diametern. Det förhåller sig 

nämligen så att vid konstruktion/tillverkning av en TBM är nästan allt 

upphängt på diametern, som till exempel antalet cuttrar, kW, matnings

kraft, varvtal mm, och endast mycket litet knutit till arean. Maskinerna 

ökar i vikt, dock något mer än i proportion till diametern, men ju flera kilo 

desto billigare. Cutterhuvudets varvtal går ner i proportion till diametern, 

och här kommer begränsningen in i bilden. Med samma antal mm/varv i 

inträngning får vi färre och färre m/h med allt större TBM:er. 

Huvudbudskapet i mitt föredrag, som i mångt och mycket var en sam

manfattning av de andras, var dock att det skett en oerhörd utveckling på 

TBM sidan de sista 1 0 åren och en del av denna utveckling har varit på 

cuttersidan. Dagens 19-20" cuttrar kan jobba med inte endast mycket 

högre matningskrafter än de tidigare mindre cuttrarna utan också med 

avsevärt högre varvtal, varför inte bara inträngningen mm/varv har gott 

upp utan också antalet varv per minut. 

Som en följd av detta kan man se en klar marknads-utveckling. För säg 

5-10 år sedan var det störa flertalet av TBM:er kring 3-4m, men idag 

har tyngdpunkten förskjutit sig uppåt 5-6. (ett skäl är naturligtvis att det 

finns en försvarlig massa begagnade småmaskiner i omlopp, men dock ... ) 
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Den övriga utvecklingen av TBM:erna har haft som uppgift att dels 
hantera den på grund av cuttrarna uppkommna ökningen av vridmoment, 
varvtal och matningskraft, men också att öka tillgängligheten och att 
minska personalbehovet. Dagens TBM:er opererar således med bara 
hälften av bemanningen från 1982 och faktiskt också med betydligt lägre 
specifik energi förbrukning kWh/m3. 

Under dessa tio år har den grundläggande kunskapen om averknings
processen ökat betydligt, och vikten av stabilitet på maskinerna såväl 
som kravet på en effektivare användning av dem har skärpts. Automatisk 
matningsreglering ATC och varvtalsreglering VSD i kombination med 
avancerad datoriserad styrning/övervakning är idag enligt min uppfattning 
inte bara en värdefull option utan en nödvändighet för att kontrollera de 
oerhörda krafterna som byggts in. 

Jag har ett favorit exempel som illusterar detta. Vridmomentet på ATLAS 
COPCO JARVA MK 27 TBM:en i KLIPPEN ligger nära en TONKILOME
TER. 

Om vi startar från det rent tekniska perspektivet, kan man således 
slutligen idag säga att det finns inga som helst hinder att bygga en 
fungerande TBM för säg 15 eller rent av 20m, och vi kan i dag med stor 
säkerhet skatta både dess kostnad, prestanda och övriga data. 

Vad som är intressantare att berätta är att TBM- tekniken har nu kommit 
så långt att vi redan säljer TBM:er för hårdbergstunnlar 10 meter och 
uppåt, och att dessa i många fall kan vara ekonomiskt konkurenskraftiga. 
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AVSLUTNING 

Jag hoppas att det av mitt referat av IBM-dagen, 13 december 1991 -
Lucia - framgått att dagen var mycket givande. 

Tack, Sven-Gunnar Bergdahl och Thomas Franzen, för sakkunnig 
guidning genom agendan. Jag ber dessutom att få tacka 
Thomas Franzen, BEFO för sakkunnig hjälp vid urvalet av föredragen. 

Som bekant finns det alltid mer att prata om än det finns tid till. 

På samma sätt ber jag att få tacka Lennart Ottosson, BK. 
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Med hans namn kommer jag in på det sista som jag skulle vilja täcka i 
mitt referat, nämligen den välförtjänta utnämningen av Lennart Ottosson 
till "Årets Hederscutter 1991 11

• JtJryns skäl för detta är lättförståeliga för 
envar, men för ordningens skull ber jag att få citera ordagrant: 

"Juryn har enhälligt beslutat tilldela Lennart Ottosson, Bergsprängnings
kommitten, utmärkelsen Årets Hederscutter 1991, för mångåriga fram
gångsrika bemödanden om att sprida ett ökat kunnande och intresse för 
mekaniska bergawerkningsmetoder på ett allsidigt och sakligt sätt i 
Sverige". 

Lika välförtjänt var utnämningen av TEAM SIAB till ÅRETS HEDER
SCUTTER 1991 , och för ordningens skull ber jag att igen få citera juryn 
ordagrant: 

"Juryn har enhälligt beslutat tilldela TEAM SIAB utmärkelsen 
Årets Hederscutter 1991, för att de i detta fall under Leif Tollerups 
framsynta och djärva ledning med kraft infört TMB-metoden som ett för 
de Svenska Entreprenörerna användbart verktyg också i det Svenska 
Urberget". 
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På bilderna ovan överlämnar Bertil Eriksson, Atlas Copco AB, utmärkel

sen. 




