
Poraustarkkuus ja kiviaineksen laatu
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• RockPulse™ sensori analysoi 
porakoneen iskuaaltoa kiveen 
reaaliajassa

• Tuottaa tietoa kalustokuormituksesta 
ja porauksen hyötysuhteesta

• Reaaliaikainen menetelmä 
poraustarkkuuden parantamiseen 
muuttuvissa kiviolosuhteissa

RockPulse™ UUSI 
SENSORITEKNOLOGIA
PORAUKSEN OPTIMOINTIIN



RockPulse -sensori 
• Lujatekoinen sensori 

porakoneen etukannen 
sisällä

RockPulse -niska
• Erikois–niska mahdollistaa 

signaalianalysoinnin

Helppo käyttöliittymä
• 3 uutta mittaria porauksen 

ohjaukseen

Porakone
• Tällä hetkellä saatavilla 

Ranger Dxi-laitteille ja 
RD920-sarjan porakoneille

ROCKPULSE AISTII 
KIVIOLOSUHTEITA JA AVAA 
VÄYLÄN REAALIAIKAISEEN 
KIVITIETOON



RockPulse mittarit
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• DRILL BIT RESPONSE 
• Mittaa porakruunun ja kiven kontaktia 
• Korkea Drill Bit Response – arvo indikoi 

parempaa kivikontaktia ja tunkeutuvuutta
• TOOLS LOAD

• Mittaa kivestä porauskalustoon palautuvaa 
jännitysaaltoa

• Matala Tools Load – arvo vähentää kaluston 
kulumista ja parantaa kaluston käyttöikää

• FEED LEVEL
• Indikoi optimaalista syöttöpaineen tasoa.
• Negatiiviset arvot indikoivat alisyöttöä ja 

positiiviset ylisyöttöä
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Negatiivinen Feed 
Level –arvo indikoi
alisyöttöä

Korkea Tools Load 
–arvo kertoo
voimakkaasta
kaluston
kuormituksesta

HUONO KRUUNU-KIVI KONTAKTI & ALISYÖTTÖ

Drill Bit Response–
arvo matala
huonon
kivikontaktin ja 
alisyötön takia
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Optimaalinen
syöttö

Matala Tools Load 
-arvo

Hyvä kruunu-kivi
kontakti

HYVÄ KRUUNU-KIVI KONTAKTI & OPTIMAALINEN SYÖTTÖ

• Parempi tunkeuma
• Pienempi kaluston kulutus
• Parempi poraustarkkuus



DRILL BIT RESPONSE & OIKEA PORAKRUUNUVALINTA

• Kiven porattavuus ja porausolosuhteet 
määrittävät oikean porakruunutyypin
− Porakruunun sopivuutta kiveen voidaan 

seurata Drill Bit Response-arvosta
− Porakruunun teroitusväliä voidaan 

määrittää Drill Bit Response-arvosta
• Oikea kalustovalinta mahdollista 

määrittää kiven porattavuustestauksella 
etukäteen
− Sandvikilla testauspalvelu omassa 

geotekniikan laboratoriossa
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Huono kruunu-kivi-
kontakti

Hyvä kruunu-kivi-
kontakti



KALUSTOKUORMITUS JA KALUSTOVALINTA
• Tools Load-arvoa määrittää 

porauskalustovalinta ja ajotapa
− Tools Load-arvoa seuraamalla voidaan 

muuttaa ajotapaa reaaliajassa ja 
vähentää kaluston kulumista
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Alhainen 
kalustokuormitus

Korkea 
kalustokuormitus



REIKÄSUORUUDEN PARANTAMINEN
• Ylisyöttö aiheuttaa reikätaipumaa
• Feed Level-arvo ilmoittaa syötön 

paineen sopivuuden muuttuvissa 
porausolosuhteissa reaaliaikaisesti
−Merkittäviä etuja poraustarkkuuteen

• Porauksen laadun parantuminen lisää 
räjäytysturvallisuutta ja kiviaineksen 
laatua
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Alisyöttö

Ylisyöttö

-20 … -10
-10 … -5
-5 … +5
+5 … +10
+10 … +20



REIKÄSUORUUS T51 PORAUSKALUSTOLLA
• 89 mm reikäkoko
• 31 m reikäpituus
• Poraus tapahtunut RockPulse-

mittareita hyödyntäen
• Kallistus reiän aloituksessa 11 °

− Kallistus reiän lopussa 6,8°
• Poraussuunta reiän aloituksessa 257 °

− Poraussuunta reiän lopussa 211 °
• Reiän loppupisteen ero 1,56 m 

suunniteltu vs toteutunut
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Aki Ullgren
Senior Subject Expert, Rock Knowledge 
Sandvik Mining & Construction Oy
aki.ullgren@sandvik.com
+358 50 343 0034

ROCKPULSE™
PERSONAL DRILLING INSTRUCTOR AT 
YOUR SERVICE
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