Horizontal directional drilling rig PD 150/50 RP-C

Styresystem
Som styresystem til boringen benyttes en GTS Gyro fra
firmaet Drilguide i Holland, for at sikre at boringen ikke
udsættes for signalforstyrrelser i stor dybde, samt sikre
at der ikke sker overstyring.
Ligeledes giver en GTS Gyro, den nøjagtig placering af
boringen, i X-Y-Z som dokumentation.
GTS Gyroen regnes for at være det mest præcise
styresystem i verden, og har følgende fordele:
 Ingen påvirkning af magnetiske forstyrrelser
 Udlægning af målerkabel på terræn er ikke påkrævet
 Adgang fra terræn er ikke påkrævet
 Ingen restriktioner for boring i bymæssig bebyggelse
 Ubegrænset boredybde
 Kontinuert måling under borearbejdet
 Højest mulige præcision
 Jævn borelinje og lav friktion under tilbagetrækning

Maskindata:
 Længde: 16.772 mm
 Bredde: 2.450 mm
 Højde: 3.450 mm
 Vægt: 32.800 kg

af foringsrør.
 Hurtig opstart
 Real-time målinger af det ringformede tryk
 Måleenhed placeret tæt på borehovedet (ingen xx er
påkrævet)

 Træk kraft: 1500 kN

Gyro Steering Tool har en tolerance på +/- 0,5meter på

 Rotations kraft: 50.000Nm

1000 meter. Den måler med en nøjagtighed på 0.04⁰ i
horisontal plan og 0,02⁰ i vertikal plan.
Ved at kombinerer GTS Gyroen med en ”Gyro Tracker”
øges præcisionen yderligere.
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Figurerne herunder viser, hvordan GTS Gyroen fungerer.

En GTS Gyro anvendes hvor et almindeligt Walk-Over
styresystem ikke kan anvendes, blandt andet ved
krydsning af fjorde, søer, havne, bygninger, stærkt
trafikerede veje, samt boringer på store dybder.
Kontinuerligt under pilotboringen, udarbejdes der en
boreprotokol, der referer til det danske koordinatsystem, som dokumentation.

Gyro-kernen

Fordelen ved at anvende en GTS Gyro, frem for fx
ParaTrack – er at man ikke skal udlægge en søgetråd ud
på terrænet over borelinjen, hvilket vil være forbundet
med store udfordringer på Vasbygade.
Derudover forstyrres en GTS Gyro ikke som et ParaTrack
system, af nedgravet højspændingskabler, jernarmering
og kørende trafik.
GTS Gyroen monteres så langt fremme på boret som
muligt, i dette tilfælde umiddelbart bag ved
mudmotoren. Et 6 kvadrat enkeltleder kabel inde i
borerøret, forsyner GTS Gyroen med strøm samt
returnerer i samme kabel alle data fra Gyroen, der går til
videre bearbejdning i en computer.
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Mudmotor

Skulle der under pilotboringen opstå problemer med at

For at kunne udføre en pilotboring i den hårde kalk,

opnå den ønskede styring (typisk i overgange mellem

kræves en såkaldt mudmotor, der en tubinemotor, som

blød og hård undergrund) trækkes mudmotoren retur til

giver kraft til den roterende bore-bit under

maskinen, hvor vinklen på motoren øges. Herefter føres

pilotboringen.

mudmotoren ned i borehullet igen, og boringen kan

Mudmotoren drives af bentonittrykket, der leveres fra

forsættes.

en speciel stempelpumpe, som er koblet op til

Mudmotoren, der skal anvendes på dette projekt, er en

boreriggen. Mudmotoren kan med fordel anvendes, hvis

kraftfuld langsomtgående motor med en udvendig

skiftende jordbundsforhold gør, at der ikke kan jettes

diameter på 6 ¾”. Under drift, pumpes der typisk 1200 –

frem med spulling og tryk.

1300 liter borevæske igennem motoren i minuttet.

Mudmotoren anvendes og tilpasses alle jordbunds-

Borevæsken genererer ca. 100 omdrejninger i minuttet

Hver gang der monteres et nyt borerør på maskinen,

forhold med en hårdhed på over 500 kPa og/eller på

på rulleborekronen, og et vridmoment på hele 6300 Nm.

trækkes der et 6 kvadrat kabel inde i borerøret, og der

lange boringer.

Gyro-ingeniør

laves en vandtæt samling.

Mudmotoren har en justerbar front, der gør at motorens
vinkel tilpasses den projekterede boreprofil/bøjeradius.

Samling af Gyro-kabel
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Mudmotor

I fronten af mudmotoren er der monteret en 9 7/8”

Der findes et utal af varianter af rulleborekroner,

Bentonit

rulleborekrone. Rulleborekronen er en sliddel, der kun

afhængigt af hvilken type undergrund der skal bores i –

Borevæsken, der anvendes til styret boring, består typisk

fungerer når denne roteres. Grundet den konstante

og hvor meget slid-beskyttelse der ønskes på

af 96-98% vand, tilsat Bentonit.

rotation og kraft, der genereres af mudmotoren, samt

rullekronen.

borevæsken, der konstant tilføres i borehullet, igennem
de 3 indbygget dysser – er det muligt at skabe et stabilt
pilothul.

Østergaard anvender kun rulleborekroner fra de førende
producenter i verden, der med mange års erfaring og
fokus på kvalitet og slidstyrke, er ledende i branchen.

Bentonitten udfører den primære funktion i styret
boring. Jo længere man ønsker at bore, jo vigtigere er
det at forstå bentonittens egenskaber, og de
hjælpeværktøjer vi har til rådighed i form af polymerer.
For at kunne udføre boringer som disse, er det yderst
vigtigt af have kendskab til de korrekte blandingsforhold,
der skal bruges til de aktuelle jordbundsforhold.
Borevæsken overvåges og testes kontinuerligt under alle
boringens processer, så det er muligt at sætte ind tidligt i
tilfælde af at parametrene i borevæsken skulle ændre
sig.
Borevæsken har mange funktioner, her nævnes de
primære:
 Forsegler borehullet/boringens sider.
 Transporterer udboret materiale.
 Forhindre indtrængende grundvand.
 Køler boreværktøjet (mudmotor – reamer- borerør)
 Smører boreværktøjet og produktrøret under

Rulle borekrone

itrækningen.
Hos Østergaard har vi stor fokus på borevæskens
positive egenskaber.
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Der afholdes en gang om året et to-dages bentonit

Når Banedanmark har modtaget skitsen, har de

kursus for Østergaards personale, med deltagelse af

TILRIGNING OG MOBILISERING
Byggeplads og borerigsplads

Mudder ingeniører fra Baroid i Holland.

Før borerigspladsen kan designes, skal koordinaterne

ændringsforslag.

På første dagen, tages der ofte udgangspunkt i de
udfordringer, som borepersonalet har oplevet i det
forgangne år – og på anden dagen undervises der i de
nyeste produkter på markedet, samt en opfriskning af de
gamle produkter.
Derudover har nogle af Østergaards nøglepersoner
deltaget i et ugelangt bentonitkursus i Amsterdam i
Holland, med undervisere fra Baroid i USA.
Østergaard anvender kun bentonit og tilsætningsprodukter, fra firmaet Baroid i USA.
Der vil til disse boringer være tilknyttet en boremudderingeniør til projektet
Tidsplan
I forbindelse med udarbejdelsen af vores tilbud har vi
ligeledes gennemgået udbudstidsplanen i forhold til de
forskellige arbejdsopgaver, som skal udføres.
Gennemgangen har vist, at udbudstidsplanen er stram,
og vi forventer, af der skal arbejdes i nogle weekender
undervejs i udførelsen.
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boringernes start og slut punkter ligge fast. Derudover
skal den endelige placering af adgangsvejen være
fastlagt. Herefter udarbejdes der en skitse over
borerigspladsen, der fremsendes til endelig
godkendelse.

mulighed for at komme med indsigelser og

På skitsen herunder er vist et eksempel på borerigsplads
ved starthullet

