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HÖGKAPACITETSBORRNING FÖR SPECIELLA TUNNELARBETEN I 
SKANDINAVIEN 

Trond Kaasa, Tamrock Scandinavia 

Historia 

Vid tester gjorda i Tamrock's testgruva i mitten av 80-
talet fastställdes att det var möjligt att uppnå borr
sjunkning i området 3m/min i hårt, nordiskt grundberg 
med hydraulisk borrmaskin. Problemet var att vid en 
"turboladdning" av ett konventionellt borrsystem blev 
resultatet att såväl borrsystemet som borrstålet bröts 
sönder. 

Med denna bakgrund beslutades därför att Tamrock skulle 
starta från början och utveckla ett borrsystem med 
följande målsättningar: 

50% snabbare borrsjunkning men inte på bekostnad 
av borrstålsekonomin. 

Mindre stilleståndstid genom snabbare operationer, 
bättre pålitlighet och enklare servicerutiner. 

Prototypen började testas på fältet vid Tara Mines i 
Irland 1989. Den första enheten levererades till kund 
i årsskiftet 1989-1990. 

Det nya borrkonceptet hade flera barnsjukdomar, borr
sjunkningen höll planerad målsättningsnivå men målet 
för tillgänglighet och underhåll nåddes inte. Detta 
krävde vidare utveckling. Resultatet av denna u t veck
ling är nu testad och resultaten visar att en ny nivå 
inom borrteknologin är nådd. 

Huvudpunkter i superdrillingsystemet 

Borrmaskinen, HL 550 Super, arbetar med ett slagtryck 
av 230 bar och med en utgångseffekt på 21 kW. Den är 
konstruerad efter modulprincipen som eliminerar behovet 
av långa sidobultar och samtidigt skyddar slagenheten 
från yttre belastning. Nackadaptern är fettsmörjd. 

Cylindermataren THF 500 är utrustad med kraftiga rullar 
med stor diameter för att uppnå låg friktion. Matnings
kraften kan gå upp till 2.2 ton. 
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Hjärtat i Superdrillingkonceptet är hydraulik- och 
styrsystemet. Det består av operatörens styrpanel, PLC
enheten och decentraliserade hydraulikenheter. 

Nya och förbättrade automatiska funktioner har tagits i 
bruk varav en stor del är programmerbara. 

Vid fältstuder innan projektet startade hade användarna 
talat om att slangförbrukningen var den vanligaste 
orsaken till driftsstopp på materialet. 

Ett av de mest praktiska resultatet av det nya koncep
tet är därför reduktionen av antalet hydraulikslangar 
till c:a 1/3 av normalmängden. 

Livslängden på borrstålet vid högeffektiv borrning 
säkras med hjälp av elektronisk parameterkontroll som 
är en inbyggd för att skydda mot undermatning. 

Allt detta tillsammans med ny design och förbättrade 
ergonomiska förhållanden, skall garantera användaren 
positiva resultat på lång sikt. 

Referenser i Norden 

Klippens Kraftstation, Sverige 

Kraftbyggarna Entreprenad bygger en 27 MW kraftstation 
i den övre delen av Umeåälven. Inlopps- och utlopps
tunnlar drivs med TMB. Bergrum och tunnlar i anslut
ning till maskinhallar driver entreprenören med en 
Tamrock Maxi 306 T Superdrilling borraggregat. 

Aggregatet har varit i arbete på anläggningen sedan 
augusti 1991 och har blivit väl emottaget av opera
törerna. som klara fördelar nämns riggens enkla manöv
rering med elektriskt styrda funktioner och den höga 
borreffekten i förhållande till konventionella 
aggregat. 

Borrstålsförbrukningen har legat på normal nivå, dock 
har det varit nödvändigt i speciella fall att reducera 
matningskraften för att säkra tillfredsställande rikt
ningsnoggrannhet av borrhålen. 

En annan observation från Klippan är att den normala 
borrkronan med 6 stift utsätts för hård belastning av 
de slagkrafter vi här talar om. Med extra kraftiga 
stiftkronor blir borrmeterkostnaderna lägre och rikt
ningsstabiliteten bättre. 
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Senja-tunneln, Norge 

Aker Entreprenör avslutade en 3,7 km tunnel med till
hörande hallar på ön Senja i Nord-Norge i oktober 1991. 
Den 18 m3 stora tunneln var en stor utmaning pga en 
nästan sammanhängande stigning på 1:5. Den ställde 
stora krav på alla aggregatets komponenter och i 
synnerhet på underredet. 

Riggen som användes på anläggningen var en 2-boms 
Tamrock Mini 206 D. Genomsnittlig drivning var 60-65 
meter per vecka. Riggen hade tekniska problem med det 
nya matarkonceptet under uppstartningen men efter 
modifieringar fungerade detta tillfredsställande. 

Borrstålets livslängd betraktades som bättre än normalt 
under borrning med fullt tryck. Borrsjunkningen mättes 
upp till 3 m/min. Det bästa resultatet nåddes med MF
stänger och kronor med ballistiska stift. 

Operatörerna framhävde den goda översikten, ergonomiskt 
placering av kontrollpanelen och inte minst aggregatets 
goda framkomlighet i den branta tunneln. 

Och det viktigaste, som anläggare Aud Rösbjörgen 
uttalar det: "Den borrar som bara fan". 

Järnvägstunnel - Helsingfors-Åbo, Finland 

Lemminkäinen Oy har drivit två 51 m2 tunnlar i närheten 
av Perniö med en längd av drygt 2 km. Projektet star
tade i september 1990 och avslutades i juni 1991. 

Tunneln drevs som en 4 x 4 m pilottunnel, skrotning 
av tak och sidor c:a 20 meter bakom tunneln. 
Totalt borrades 230.000 borrmeter med en 3-boms data
styrd Tamrock Datamaxi 306 T. Detta är Lemminkäinen's 
tredje datastyrda tunnelaggregat och starten gick där
för bra och borrmönstret blev optimalt med 110 st 
45 mm hål. 

Borrnings- och sprängningscykelm utfördes som planlagt 
med hög indrift där man utnyttjade fördelarna med data
styrd superdrilling. Underhållsbehovet var stort i den 
första fasen men stabiliserade sig vart efter till 
acceptabel nivå. 
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Borrstålsförbrukningen är inte exakt redovisad vid 

arbetsplatsen men enligt anläggningschefen Aulis 

Partala var förbrukningen av nackadaptrar vid fullt 

tryck något högre än vid användandet av konventionella 

aggregat. Emellertid är merförbrukningen så liten att 

den inte har någon vidare betydelser. 

Den andra järnvägstunneln var 600 m lång och drevs av 

YIT med en Tamrock Datamaxi 316 T. Drivningsförhål

landerna, borrplan och övrig förutsättningar var i det 

närmaste identiska med den första tunneln. Då YIT även 

har ett datastyrt aggregat sen tidigare gick även här 

igångkörningen snabbt. Borrningsresultaten i denna 

tunnel motsvarar erfarenheterna i Lemminkäinens tunnel. 

Kloakuppsamlingstunnel. Helsingfors, Finland 

Avloppsvattnet från Helsingfors behandlas i det 1 milj. 

m3 stora underjordiska reningsverket i Viikki. Totalt 

17,5 km kloaktunnlar drivs av entreprenören Kalliora

kennus. 

Arbetet med att driva den 13 m3 stora tunneln startade 

i början av 1991 och kommer att avslutas i slutet av 

1992. Hitintills är mer än 10 km tunnel färdigdrivet. 

Kalliorakennus använder två 3- bomsaggregatet på jobbet, 

en konventionell Paramatic HS 305 och en Superdrilling 

Para 316 T. Detta har givit oss em bra möjlighet till 

jämförelser. 

Normal borrtid i granit för en 5.2 m salva på 50 st 

45 mm hål och 3 st 102 mm hål är för Superdrilling

aggregatet 1 1 / 4 timme och för den konventionella Para

matiken 1 3/ 4 timme. Enligt anläggningsledaren Markku 

Halonen är skillnaden i borrstålsförbrukningen mellan 

de två aggregaten obetydlig, det rör sig mer här om 

skillnader mellan borrstålsfabrikaten. 

Kalliorakennus har valt att borra med 3-boms rälslösa 

aggregat och 18 fots matare i dessa tunnlar för att 

uppnå hög borrkapacitet och stor rörlighet. Av samma 

orsakt används också truckmonterade dieselaggregat för 

all strömförsörjning. Detta för att spara tid och 

pengar i förhållande till att etablera ett kabelbase

rat eldistributionssytem. 

Fjärrvärmetunnlar. Helsingfors, Finland 

Energidepartementet i Helsingfors bygger en naturgas

baserad kraftstation i Helsingfors. Kraftstationen 

kommer att anslutas till en värmeväxlare via en 21 km 

lång tunnel. Ungefär 10 km av denna tunnel drivs av 

två entreprenörer, YIT och Lemminkäinen. 
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YIT arbetar i östra delen av den 35 m2 stora tunneln 
med två datastyrda riggar, en Datamatic HS 305 och en 
Superdrilling Datamaxi 316 T. Anläggningen består av 
c:a 3,5 km huvudtunnel och 700 m påslagstunnlar. 

Denna gång har vi haft möjligheter att jämföra två 
aggregatgenerationer under extrema driftsförhållanden 
med DRI sporadiskt under 20 i metamorfe och amfibolit
tiska bergarter. 

Borrsjunkningen för HL 550 Super är här c:a dubbelt så 
stor mot vad som uppnås med HL 538. 

Lemminkäinen driver 2 st 35 m2 tunnlar med en total 
längd av 5,5 km och 2 berghallar. De använder också 
datastyrdra aggregat, en konventionell och en super
drilling. Arbetet startade i slutet av 1991 och fort
sätter över sommaren 1992. 

Detta projekt skall också följas upp för ytterligare 
dokumentation av de fördelar med ny taknologi som den 
framstår i Superdrilling. 

Uppföljningen av denna anläggning kommer troligtvis 
att läggas ut på anbud under sommaren 1992. 

273 




