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Inmätning av borrhål i berg med en elektronisk mätutrustning

Per Norberg

Vid borrning av hål i berg för sprängning kan sprickor i berget och bergets övriga kvalitetsskillnader
göra att det verkliga hålet avviker från det teoretiska. Enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling från
2003 så måste de två första hålraderna vid bergkanten ovan jord, där pallhöjden överstiger tio meter
mätas in och dokumenteras. Detta för att kunna avgöra att försättningen är tillräcklig och därmed få en
god säkerhet vid sprängning.

Skanska införskaffade i början av 2005 utrustning för att själva kunna mäta in borrhål. Fram till dess har
Skanska köpt in denna tjänst.

Rapporten syftar till att utvärdera den utrustning som används vid inmätning. Utrustningen som används
är en skanner, en mätprob och en handdator. Kontroller av precisionen för skanner och mätprob har
genomförts genom upprepade tester. I utvärderingen finns även funderingar kring vad som kan orsaka
de avvikelser som uppkommer. 

De tester jag gjort visar att skanningens precision är svår att kontrollera. Skanningen ger, vid upprepade
mätningar vid samma yta, variationer som överstiger utrustningens noggrannhet. Storleken på
variationerna påverkas väsentligt av hur mätningen utförts, till exempel om skannern hålls i handen eller
monteras på stativ. 

Sondering med mätproben i skjutriktningen ger ett resultat där de flesta mätningarna håller sig inom
ramen för instrumentets noggrannhet. I sidled blir dock avvikelserna större. Tolkningen av resultatet i
datorn kan utvecklas. Resultatet visas idag på flera blad och det är svårt att få ett helhetsintryck. Förslag
på förbättringar tas upp i rapporten.

mätning, borrhål
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Sammanfattning

Vid borrning av hål i berg för sprängning kan sprickor i berget och bergets
övriga kvalitetsskillnader göra att det verkliga hålet avviker från det teoretiska.
Enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling från 2003 så måste de två första
hålraderna vid bergkanten ovan jord, där pallhöjden överstiger tio meter mätas
in och dokumenteras. Detta för att kunna avgöra att försättningen är tillräcklig
och därmed få en god säkerhet vid sprängning.

Skanska införskaffade i början av 2005 utrustning för att själva kunna mäta in
borrhål. Fram till dess har Skanska köpt in denna tjänst.

Rapporten syftar till att utvärdera den utrustning som används vid inmätning.
Utrustningen som används är en skanner, en mätprob och en handdator.
Kontroller av precisionen för skanner och mätprob har genomförts genom
upprepade tester. I utvärderingen finns även funderingar kring vad som kan
orsaka de avvikelser som uppkommer.

De tester jag gjort visar att skanningens precision är svår att kontrollera.
Skanningen ger, vid upprepade mätningar vid samma yta, variationer som
överstiger utrustningens noggrannhet. Storleken på variationerna påverkas
väsentligt av hur mätningen utförts, till exempel om skannern hålls i handen
eller monteras på stativ.

Sondering med mätproben i skjutriktningen ger ett resultat där de flesta
mätningarna håller sig inom ramen för instrumentets noggrannhet. I sidled blir
dock avvikelserna större. Tolkningen av resultatet i datorn kan utvecklas.
Resultatet visas idag på flera blad och det är svårt att få ett helhetsintryck.
Förslag på förbättringar tas upp i rapporten.
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Abstract

Joints and faults in rock can cause the location of drilled holes to deviate from the
correct one. According to the Swedish department for working environment, you
must survey and document drilled holes in the two first lines if the bench is more than
ten meters high and above the ground. This is necessary to secure a safe blast of the
rock.

In the beginning of 2005 Skanska invested in an electronic device to survey drilled
holes in rock. Before they had consulting help.

The aim of this report is to evaluate the electronic device used to survey drilled holes
in rock. The device is composed of a laser instrument, a probe and a hand-held
computer. The test results showed in some cases considerable deviations. Possible
causes for these deviations are discussed.

The results showed that the precision of the laser instrument in some cases were
difficult to control. The variation, of several measurements in the same area, is higher
than the accuracy of the device. The tests with the probe showed good results in the
direction of the blast but not in the sideway direction.

The computer-plots of the data can be improved so that the overall result is easier to
evaluate.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Vid borrning av hål i berg för sprängning kan sprickor och bergets
kvalitetsskillnader göra att det verkliga hålet avviker från det teoretiska. Enligt
Arbetsmiljöverkets Författningssamling från 2003 (AFS 2003:2) så måste de två
första hålraderna vid bergkanten ovan jord där pallhöjden överstiger tio meter
mätas in och dokumenteras. Detta för att kunna avgöra hur hålens riktning
verkligen blev, att försättningen är tillräcklig och få en god säkerhet vid
sprängning.

Skanska införskaffade i början av 2005 utrustning för att själva kunna mäta in
borrhål. Fram till dess har Skanska köpt in denna tjänst. De har under denna tid
fått uppfattningen av att utrustningen kan ha vissa brister.

1.2 Syfte

Ett syfte med detta examensarbete är att jag ska studera och fördjupa mina
kunskaper i borrhålsinmätning. Ett annat syfte är att utvärdera den utrustning
som används vid inmätning av borrhål. Vidare undersöks den grafiska
presentationen av mätresultatet som erhålls med utrustningen. Utrustningen är
en dyr investering. Kan det löna sig att äga en egen istället för att köpa tjänsten?

1.3 Metod

För att göra en utvärdering av utrustningen och dess användning kommer jag att
tillsammans med Martin Johansson på Skanska få mer kunskap i området. Jag
kommer att vara med vid minst två inmätningar, få en uppfattning om hur
utrustningen är att använda och hur resultatet tolkas efter en inmätning.

Jag kommer att göra vissa kontroller av skanning och sondering för att kunna se
hur resultatet kan skilja för samma mätpunkter.

Utvärdering av programvara kommer att ske efter att jag varit med vid
inmätningar och fått data att analysera.
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1.4 Rapportens upplägg

Rapporten innehåller två delar. Den första är en teoretisk del där de instrument
som används finns beskrivs, hur mätningar utförs och varför en dokumentation
måste göras.

Del två, kapitel sex och framåt, innehåller en utvärdering av mätutrustningen
och vad det kan finnas för felkällor.
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2 Teknik vid sprängning

2.1 Sprängning i bergtäkt

För att uppfylla behovet av bergmaterial vid olika byggnationer finns bergtäkter.
Ur dessa tas erforderliga volymer vartefter de behövs. Losstagningen sker med
hjälp av sprängning. Därefter krossas materialet till den fraktion som önskas.

2.2 Borrplan

Innan borrningen påbörjas har en borrplan arbetats fram. Med borrplan avses en
ritning som visar borrhålens läge och riktning för en salva. Borrplanen kan ha
varierande utseende beroende på hur berget är uppbyggt och vad massorna ska
användas till. Avsikten med borrplanen är att få önskat styckefall, dvs. storleken
på materialet, att kastriktningen blir åt det håll som önskas och att slänterna blir
jämna och stabila efter utförd sprängning. Dessutom tar man hänsyn till bergets
slagriktning, dvs. sprickor i berget med samma riktning. [1]

Vid krossning av sprängda massor krävs att styckefallet inte överstiger en viss
storlek. Detta beror på intaget på krossen. Ytberget är svårt att få i en lagom
storlek vid sprängning. Ofta bildas större block, skut, som då måste knackas ner.
På borrplanen anges mått mellan hålen och vilken diameter borrhålen ska ha för
att få önskat styckefall. Bild 1 visar styckefallet efter sprängning. [1]

Bild 1 Styckefall efter sprängning
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Figur 2
Skjutriktning

2.3 Laddning

Borrhålet laddas med sprängmedel efter önskad
sprängeffekt. Laddningen delas upp i tre delar, se
figur 1. Bottenladdningen är en kraftigare laddning för
att få en bra lossbrytning från botten. Ovan den finns
pipladdningen. Det är en klenare laddning, cirka 50-
60% av bottenladdningens styrka, som fyller större
delen av hålet. En för kraftig laddning kan medföra
kast. Högst upp finns en säkerhetsladdning. Om
bottenladdningen, som tänder pipladdningen, inte
fungerar finns säkerhetsladdningen för att aktivera
pipladdningen. Högst upp i hålet, ovan laddningen
placeras grus för att sprängkraften inte ska gå rakt upp
utan istället ut i berget. [1]

Vid sprängning i täckt är pallhöjden, höjden på berget,
ofta hög, upp till cirka 30 meter. Detta medför att
stora mängder sprängmedel erfordras. För att
underlätta hantering används emulsionssprängämnen,
ett flytande sprängmedel som pumpas i hålen.
Tändningen sker med ett icke elektroniskt tändsystem.
Istället används principen med tryckvågsledare, där
tryckvågen går i en plastslang med en särskild
fördröjning till varje hål. [1]

2.4 Skjutriktning

Vid borrning eftersträvar man en
viss lutning på hålen, oftast 5:1
motsvarande 11°. Hålen lutar
bakåt, från det håll sprängmassorna
önskas förflyttas vid sprängningen.
Se figur 2:

Figur 1
Laddningsfördelning
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2.5 Detonation

När sprängämnet detonerar stiger trycket på borrhålsväggen till mycket höga
värden under någon miljondels sekund. Den hastiga tryckstegringen orsakar en
stötvåg som går ut i berget med hög hastighet, för granit cirka 5 000 m/s.
Stötvågen orsakar en mängd radiella sprickor omkring borrhålet vilka verkar
som brottanvisningar vid den efterföljande berglossningen. Denna sker genom
att spränggaserna tränger in i sprickorna och utvidgar dessa i riktning mot fria
ytor och närbelägna borrhål, se figur 3. [1]

Skedets första våg,
kompressionsvågen, ger
ett antal mikrosprickor
som en inledning i det
kommande arbetet med
sönderdelningen av
berget. [1]

Skedets andra våg, där
kompressionsvågen
genom reflexion förändras
till drag- och skjuvvågor.
Det ger en vidgning av
mikrosprickorna som ger
upphov till en mängd nya
sprickor. [1]

Vid detonationen bildar
sprängämnet gas. Gasen
expanderar i de uppkomna
sprickorna som vidgas och
bryter sönder berget. [1]

Figur 3 Sprängskede:
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3 Föreskrifter vid bergarbete

3.1 Bakgrund

Gruv- och anläggningsindustrin är branscher med ett relativt stort antal
skadefall. Ofta handlar det om mindre skador så som stukningar och vrickningar
men även skador från fallande föremål. Vid sprängning kan felaktigheter göra
att sten och bergsmaterial flyger långa sträckor och kan därmed skada
människor och föremål. [2]

3.2 Arbetsmiljöverkets Författningssamling

I Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS 2003:2), Bergarbete, finns
regler angående arbetsmiljö och hantering av material vid bergarbete för att få
en säker arbetsplats. Den senaste utgåvan kom 2003 och innehåller bland annat
föreskrifter gällande borrhåll. [2]

För att uppnå en god säkerhet vid sprängning måste paragraf 33 följas:
”Borrhålen i de två främre hålraderna i pall, belägen ovan jord, skall
kontrolleras med hänsyn till hålavvikelse om pallhöjden överstiger tio meter.”
[2]

I de efterföljande allmänna råden om tillämpning av föreskrifterna kan man läsa
följande för paragraf 33: ”Inhomogeniteter i bergmassan liksom borrets
egenrotation medför att hålavvikelser ofta uppkommer även vid ringa
borrhålsdjup. Det är därför av väsentlig betydelse att den sanna försättningen är
känd vid de främre hålraderna så att mängden sprängämne kan anpassas till det
faktiska behovet.” [2]

Enligt lag ska inmätning av hålavvikelse ske på de två främre hålraderna vid
höjder över tio meter ovan jord. Resultatet av mätningen ska sedan användas av
de som laddar för att få rätt sprängämnemängd beroende på hålavvikelse. Skulle
något gå snett vid sprängningen är det viktigt att ha en dokumentation över
hålavvikelsen och med hjälp av denna kunna göra en utredning för att undvika
missöden i framtida sprängningar.
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4 Mätutrustning

4.1 Historia

Djupa borrhål i berg har tidigare kontrolleras med andra metoder än vad som
sker idag. En enkel metod har varit ett snöre och en ficklampa. Genom att fira
ner ficklampan i hålet har man kunnat ana hur rakt hålet har varit. Så länge du
ser lampans ljuskägla är hålet rakt. När sedan denna försvinner har hålet en
avvikelse i lutning. Är snöret längdmarkerat så vet man även på vilket djup
avvikelsen börjar. Nackdelen är att du inte vet hur stor avvikelsen är i botten
och vilken riktning den har. [3]

4.2 Elektroniska utrustningar

Det finns idag några aktörer på markanden som tillverkar och utvecklar
utrustning för inmätning av borrhål. Ständigt förbättras de system som finns.
Metoden för att mäta in hålen är i det närmaste lika för det olika systemen.
Framförallt är det instrumenten, som används vid registrering av borrhål,
uppbyggda på liknade principer. Mindre skillnader i programvara och hur
instrumenten är utformade förekommer. [3] [4]

Vid inläsning av bergkantens geometri, som jag behandlar mer i 5.5, finns det
två olika metoder som används mest. Den ena metoden tar jag upp i denna
rapport, där ett instrument registrerar manuellt valda punkter. I den andra
metoden används ett instrument, totalstation, som arbetar automatiskt och
registrerar punkter i ett valt rutmönster. I den senare metoden har den mänskliga
faktorn mindre inverkan men viktiga punkter kan falla bort i och med att
instrumentet endast registrerar punkter i rutmönstret. [3] [4]

I detta kapitel kommer jag att beskriva de instrument som ingår i den utrustning
jag undersöker.
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4.3 Mätproben

Mätproben används för att registrera borrhålen.
Denna modell är utvecklad och tillverkad av
Transtronic. Instrumentet är ett rör med en
diameter på 45 mm och är cirka 140 cm lång.
Mätproben innehåller ett avancerat system som
mäter vinkel- och lutningsändringar. Med hjälp
av två vinkelgivare registreras hålets ändringar
i lutning. Dessutom finns en inbyggd kompass
för att få rätt riktning vid mätning. För att
kunna bearbeta mängden data är systemet
uppbyggt kring en modern mikroprocessor. [5]

Överst på mätproben finns två gängstänger, se
bild 2. De används vid inmätning av
skjutriktningen. Den ena gängstången är
markerad med ett vitt plastöverdrag som ska
riktas mot skjutriktningen.

I toppen på mätproben sitter en wire som
används vid nedsänkning i borrhålen. Wire och
kabel ligger i en skyddskabel som är markerad
varje meter för användning vid nersänkning i
hål.

Under inmätning är handdatorn ansluten till
sonden för att registrera mätdata. [5]

Bild 2 Mätproben med wire och
markering för skjutriktning
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4.4 Skanner

Skannern har märket LaserAce 300 och är tillverkad av Measurement Devices Ltd
(MDL), se bild 3 och 4. Den används för att registrera frontens geometri.

Den innehåller en avståndsmätare och en vinkelgivare. Den har ett sikte där man
ser en laserpunkt och en display där vinkel och längd visas. Enligt tillverkaren
kan den hållas i handen, dock finns även fäste för stativ. [5]

Vid skanning av fronten är skannern kopplad till handdatorn.

4.5 Handdator

Handdatorn är av typen Pocket PC,
operativsystemet är Windows CE.
Handdatorn är utrustad med ett uttag för
att kunna koppla ihop den med
mätproben, skannern och en vanlig
dator.

Datorn är skyddad för fukt och kan
därmed användas i utsatta miljöer.
Användning av datorn sker med hjälp av
tangenter och pekskärm, se bild 5. [5]

Bild 3 Skanner från sidan

Bild 4 Sikte och display

Bild 5 Handdator
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Figur 5 Hålinställning Bild 7 Skjutriktning

Bild 6 Mätning av avstånd mellan front och första
hålrad med avvägningsstång

Figur 4 Hålplacering

5 Inmätning

5.1 Hålplacering

Hålen har en viss placering efter
borrning. För att kunna orientera ett
eller flera hål namnger man dessa
enligt figur 4. Exempelvis är hålet
längst ner till höger hål ett i hålrad ett.
Referenser för kapitel fem är dels
Handhavande av Deivbench [5] och
Martin Johansson, Skanska [6].

5.2 Front- och hålavstånd

För att få avstånden mellan hål
och front samt avstånd mellan
hålen görs en manuell mätning, se
bild 6. Vid fronten väljs en punkt
på kanten som går lätt att rikta
mot vid inskanning av fronten.
För att lättare hitta denna punkt
bör man göra en markering med
färg.

Avstånd mellan front, hålrad 1 och
hålrad 2 knappas in i handdatorn.
Avstånd mellan hålen i sidled läggs
in i en vanlig PC när hela mätningen är utförd.

5.3 Vinklar

Innan en mätning påbörjas är det
viktigt att programmet i handdatorn
får information om teoretiska värden
på frontvinkel, skjutriktning och borr-
vinklar, se figur 5. Denna information
kan man få från borraren eller
ansvarig för sprängningen.

Skjutriktningen fås genom att
mätproben riktas åt det håll som
borrningen skett, bild 7. Förklaring av
skjutriktning, se figur 2.
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Om det är många hål i en rad, en bred salva, så ska skjutriktningen kollas och
ändras under mätningens gång. Gör man inte det kommer resultatet av att få en
felaktig riktning. Är skjutriktningen inställd på 178° men egentligen är 184°, så
kommer skillnaden i resultatet att vara 6°. Därmed kan hålavstånden i botten bli
något fel.

5.4 Sondering med mätproben

Vid mätning med proben kopplas denna
samman med handdatorn. Viktigt att alla
vinklar är inknappade innan mätning
påbörjas.

Genom att trycka pil ner (ny sondmätning)
på handdatorn kommer en ruta upp där
information ska fyllas i gällande aktuellt
hål, se figur 6. Fyll i vilken rad, vilket hål
och måttet på försättning. Efter att ha tryckt
OK får man välja den mapp som
informationen ska sparas i.

Därefter stoppas mätproben ner i hålet, bild 8. Vid första registreringen är det
viktigt att skjutriktningen är den rätta. Samma skjutriktning som tidigare
knappades in ska visas på skärmen. Med enter på handdatorn registreras
värdena och visas på skärmen.

Med hjälp av wiren sänks proben ner och vid
varje meter stannas den upp för att göra en
registrering. För att all mätutrustning i
mätproben ska hinna stabilisera sig bör man
vänta tre sekunder innan man trycker enter för
registrering. Proben kommer under ner-
sänkningen att snurra. Med det avancerade
mätsystemet görs en kompensation för det.

Registrering görs varje meter till dess att botten
är nådd. Därefter gör man om proceduren för
resterande hål.

Avvikelsen mellan den uppmätta linjen och den
teoretiska linjen visas direkt på skärmen.

Figur 6 Hålinformation

Bild 8 Nersänkning av mätproben



12

5.5 Skanning

Vid skanning kopplas skannern till
handdatorn. Även här är det viktigt att
göra inställningar för de teoretiska
vinklarna. Genom att trycka pil upp (ny
skanning) på handdatorn kommer en
ruta upp där information om vilket hål
man skannar mitt för ska fyllas i, se
figur 7.

Efter att ha tryckt OK och valt mapp
börjar man med att skanna botten på
fronten, se figur 8. Skulle det ligga grusmaterial i vägen siktar man på den
troliga botten. Därefter skannar man den punkt man markerat och mätt ifrån in
till första hålraden. Genom att göra det får man höjden på fronten. Sedan
tidigare vet du hur djupt hålet är och med fronthöjden kan nu underborrningen
bestämmas, se figur 8. Underborrning dämpar stenmaterial att flyga vid botten
på fronten i och med att bottenladdningen kommer en bit ner.

Efter att ha mätt på markerad punkt siktar man på viktiga punkter och registrerar
dessa, se bild 9. Mätning och registrering måste göras uppifrån och ner,
beroende på instrumentets utforming. Skulle det ligga en grushög framför nedre
fronten gör man sista registreringen precis ovan grushögen. Datorn räknar
därefter själv ut den resterande delen med hjälp av de förinställda teoretiska
värdena på frontvinkel.

Figur 7 Hålval

Figur 8 Procedur vid skanning Bild 9 Skanning av front
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Figur 9 Hålavvikelse i förhållande till teoretisk hållutning.
Måtten på axlarna anges i meter

Vid skanning bör man stå i linje med skjutriktningen för att få så korrekta
värden som möjligt. Resultatet av jämförelse mellan fronten och första hålraden
fås direkt i handdatorn.

5.6 Metodik för redovisning av resultatet

Två programvaror finns att tillgå för att se resultatet.

Den ena programvaran, Deviation Measurement, finns i både handdatorn och
vanlig PC. I programmet kan man välja olika visningsmetoder. En metod, se
figur 9, visar hålavvikelse i två riktningar, dels i skjutriktning (inc) och dels i
sidled (side). Varje punkt visar en registrering med proben. Dessutom visas en
bild sedd från ovan där man ser vilken riktning hålet har. Röd punkt är botten på
hålet.
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Figur 10 Sektion grafiskt, mått i meter

En annan metod visar ett hål och bergkonturen, fronten i sektion, se figur 10.
Röda punkter visar minsta mått mellan hål och front, gröna det största, den så
kallade försättning. Figur 11 visar samma resultatet i siffror.

Figur 11 Sektion i siffror. Alla
mått är i meter
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Figur 12 Förklaring av grafisk redovisning av hål och front i Divergence

Den andra programvaran, Divergence, finns endast för vanlig PC. Den visar
hålavvikelsen ifrån ovan.

Figur 12 visar en inzoomad bild av ett antal hål men tillhörande front. Den
översta raden med linjer är fronten, betecknas med först en nolla och sedan
motsvarade hålnummer, exempelvis 0,7. Den andra raden är hålrad 1 och den
understa är hålrad 2. Som tidigare redovisat är det de två första hålraderna som
måste mätas in.

Som figur 12 visar börjar ett hål där de streckade linjerna skär varandra. Botten
på hålet är där linjen slutar. Exempelvis är nummer 1,7 hål nummer sju i hålrad
ett.
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Figur 13 Förklarning av grafisk redovisning av hålavstånd

Figur 14 Visning av 12 hål i bredd

I figur 13 visas linjer med en måttangivelse på mitten. Det är avståndet mellan
hålen i botten. Till höger i verktygsfältet finns en justering för visning av olika
djup, i detta fall på 30,0 meter, det vill säga botten på hålen. Som exempel är
avståndet mellan hålen 1,6 och 1,7 3,8 meter. Genom att välja ett annat djup får
man avstånden mellan hålen för den valda nivån. Figur 14 visar 12 hål i bredd.
Vanligtvis är det cirka 20 hål i bredd på en inmätning.
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6 Undersökning av mätutrustningen

6.1 Tillvägagångssätt

Detta kapitel innehåller undersökningar av utrustningen, analys av resultaten
samt vad man bör tänka på vid en inmätning. För att kontrollera precisionen hos
dels mätproben och dels skannern har upprepade mätningar gjorts på antingen
samma hål eller front. Redovisningen av utvärderingen är i form av diagram.
Mer ingående redovisning med siffror finns i bilagor.

6.2 Front- och hålavståndsinmätning

Innan en mätning kan börja måste manuell mätningen ske mellan hålen och
fram till valda punkter på fronten. Detta för att kunna skanna på dessa punkter.
För mätning används tumstock eller avvägningsstång.

Uppe på pallen kan det i vissa fall vara ojämnt och det är viktigt att mäta de
horisontella längderna. Blir det fel med denna manuella mätning så blir det
följdfel under resterande mätning och därmed ett felaktigt resultat.

Det svåraste momentet är mätningen av längden från första hålraden till fronten.
Fronten kan vara ojämn och sprickor i berget från tidigare sprängningar kan
göra pallens yttersta del något riskabel att beträda. När det är svårt att komma
tillräckligt långt ut på pallen blir det svårt att hitta bra punkter att markera för att
sikta på vid inmätningen med skanningen. Dessutom kan det vara svårt att få ett
korrekt mått på avståndet mellan hålrad ett och fronten i och med att man inte
ser direkt vart fronten går. För att minska felen granskas fronten från sidan eller
nerifrån.

Är pallen jämn blir dessa moment betydligt enklare att genomföra och dessutom
erhålls bättre noggrannhet. Alla felaktigheter som uppstår under denna mätning
kommer att påverka resultatet.
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6.3 Sonderingen av borrhål med mätproben

6.3.1 Utförande

Upprepade mätningar med mätproben har skett i två slumpmässigt valda hål.
Dessa inmätningar har utförts på samma sätt med stor noggrannhet för att få så
bra resultat som möjligt. Vid sonderingarna har skjutriktningen varit exakt
samma mellan de olika mätningarna.

6.3.2 Resultat

Resultatet redovisas i två diagram för varje hål. Det första diagrammet visar
avstånd från lodrät linje i skjutriktningen, figur 16 och 18. Det andra avståndet i
sidled visas i figur 17 och 19. Optimalt resultat skulle vara att linjerna
sammanföll. Figur 15 visar en förklaring av avstånden från ovan.

Figur 15 Förklaring  av avstånden i resultatet, sedd från ovan
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Figur 16 Resultat från sondering av hål 1. Avstånd från lodrät linje i skjutriktning som
funktion av borrhålets djup

Figur 17 Resultat från sondering av hål 1. Avstånd från lodrät linje i sidled som
funktion av borrhålets djup
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Figur 18 Resultat från sondering av hål 2. Avstånd från lodrät linje i skjutriktning som
funktion av borrhålets djup

Figur 19 Resultat från sondering av hål 2. Avstånd från lodrät linje i sidled som
funktion av borrhålets djup
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Figur 20 Uppkomst av avvikelser

6.3.3 Analys

Vid utvärdering av en mätning är det inte bara instrumentets noggrannhet som
inverkar på resultatet. I det totala felet ingår även bruksfel och metodfel.
Dessutom gäller det att skilja på begreppen precision och noggrannhet.
Precisionen är variationen mellan upprepade mätningar av samma hål eller
front. Noggrannheten är hur nära medelvärdet kommer hålets eller frontens
sanna läge. I denna undersökning vet vi inte exakt läget på hål eller front och
kan därmed inte kontrollera noggrannheten för utrustningen. Endast precisionen
kontrolleras. [7]

Enligt tillverkaren, Transtronic, har mätproben en noggrannhet på ±1°. Det
innebär att på en meter kan sonden avvika 1,75 cm. På ett hål i undersökningen
som är 17 m djup blir avvikelsen 30 cm. [8]

Avvikelsen i skjutriktningen ligger nästan inom denna gräns. Endast en mätning
för hål nummer ett och två mätningar för hål nummer två överskrider
instrumentets noggrannhet.

Studerar vi resultatet för sonderingen i sidled så har den betydligt större av-
vikelse. Som resultatet visar följer inte de olika mätningarna varandra.
Framförallt för hål 1 är skillnaderna större än instrumentets noggrannhet. För
hål två är avvikelsen i botten inom instrumentets noggrannhet men
mätningsresultatet mellan toppen och botten har en bred spridning. Vad dessa
avvikelser just i sidled kan bero på är svårt att bedöma. Eventuellt kan
mätproben lättare vinkla sig i sidled. Borrhålet lutar och mätproben ligger
förmodligen stadigare i bakkant och får därmed ett bättre stöd, se figur 20.

Det är framförallt i skjutriktningen som man vill uppnå ett bra resultat då det
avgör vilken försättning det blir till fronten.
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För att få rätt resultat vid mätningen är det viktigt att mätproben orienteras rätt i
den planerade skjutriktningen. Före en påbörjad sondering bör skjutriktningen
kontrolleras så det är i samma vinkel som det är borrat. Ju närmare
skjutriktningspunkten ligger, desto fler kontroller måste genomföras under
sonderingen av hålen. Samma sak gäller om salvan är bred. Gör man inte denna
kontroll kommer resultatet från sonderingen av hål att avvika. Detta kan
medföra att mätta avstånd mellan hål eller mellan hål och front blir stora.
Avvikelsen blir även större ju djupare ner i hålet man kommer, se figur 21.

I toppen på ett borrhål kan det ibland vara en annan vinkel än det resterande
hålet. Detta beror på att i början är det bara borrvagnens kran som styr upp
borrstången. Kommer det sprickor i berget vill borret gärna ändra riktning. När
sedan borret har kommit en bit ner så stabiliserar resten av borrstången så inga
tvära ändringar i lutningen sker. Skillnaden är liten men kan ha stor påverkan på
mätresultatet. Börjar mätningen i toppen felaktigt kommer det fel som då blir att
finnas med under resten av sonderingen. För att undvika detta bör mätproben
sänkas ner till ett sådant djup att utgångsriktningen blir den rätta i sådana hål där
risk för vinkelfel föreligger. [9]

Mätproben innehåller, som tidigare sagts, avancerad mätutrustning. För att den
ska hinna stabilisera sig är det mycket viktigt att vänta så pass länge att alla
siffror på handdatorn håller ett stabilt värde, det vill säga minst tre sekunder.
Om mätproben inte hinner stabilisera sig blir självfallet resultatet inte
tillförlitligt. Vinklarna och riktningen blir inte korrekta och avstånden mellan
hålen blir missvisande.

Figur 21 Avvikelse i mätresultat
vid felinställd skjutriktning
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6.4 Skanningen av fronten

6.4.1 Utförande

Vid skanning ska man för bästa resultat stå i skjutriktningen. Ibland kan
omständigheter göra att det inte är möjligt. Undersökningen nedan innehåller
resultat från skanningar i skjutriktning och i överdriven sned vinkel. Förklaring
av mätpunkter framgår av bild 10 nedan. Dessutom har skanningen skett med
två metoder, dels genom att hålla den i handen, som det är tänkt enligt
tillverkare och dels genom att montera skannern på stativ, se bild 11. Vid
mätning med skanner är det oftast svårt att träffa bra punkter. Delvis kan
differenser i resultatet bero på att olika punkter har registrerats vid olika
skanningar.

Bild 10 Beskrivning av mätpunkter

Bild 11 Skanner monterad på stativ med kopplad handdator
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6.4.2 Resultat

Försättningen visas på vertikal axel är måttet mellan fronten och ett valt hål i
första hålraden. För att få en god säkerhet vid sprängning eftersträvar man oftast
en försättning på cirka tre meter. Vid allt för liten försättning får spräng-
mängden anpassas. Linjerna i figur 22 till 25 visar fronten för olika skanningar.
Det ideala resultatet skulle vara att alla fyra linjer går samman och bildar en.
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Figur 22 Resultat från skanning av front i skjutriktning vid hål 3. Försättningen,
avstånd från hål till front, som funktion av djupet.

Figur 23 Resultat från skanning av front i vinkel vid hål 3. Försättningen, avstånd från
hål till front, som funktion av djupet.
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Figur 24 Resultat från skanning av front i skjutriktning vid hål 1. Försättningen,
avstånd från hål till front, som funktion av djupet.

Figur 25 Resultat från skanning av front i skjutriktning vid hål 2. Försättningen,
avstånd från hål till front, som funktion av djupet.
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6.4.3 Analys

Skannern arbetar med längd och vinkel. För att få ett bra resultat av en skanning
bör man stå så nära fronten som möjligt för att instrumentet ska få stora
vinkelskillnader. Med ett längre avstånd från fronten blir vinkeln mindre mellan
botten och toppen och noggrannheten blir därmed lägre. Även avstånden ändrar
sig mer vid en skanning nära fronten. Enligt tillverkaren av LaserAce 300 har
instrumentet en noggrannhet i längd på ± 10cm och i vinkel ± 0,3°. [10]

Resultatet av undersökningen av skanningen visar vissa avvikelser. Framför allt
vid handskanningen då det är svårt att träffa de punkter man önskar, olika
punkter registreras för olika mätningar. En liten rörelse med handen medför ett
stort utslag på fronten i och med
avståndet. I undersökningen framkom
så pass stora differenser som en meter
vid handskanning. För att lättare
kunna träffa så exakt som möjligt på
markerad punkt bör stativ andvändas.
Det ger en stadig mättning med
skanningen och ett bättre resultat. I
undersökningen blev differensen cirka
0,3 meter, vilket är betydligt bättre än
vid handskanning.

Vid skanning i sned vinkel mot fronten finns risk att få större fel i mätlängden,
se figur 26. Som undersökningen visar skiljer det mellan skanning i
skjutriktning och i vinkel.

Det viktigaste momentet vid skanning är den första mätningen. Inmätning sker
då mot den markerade punkten högst upp på fronten. Vid handskanning är det
ytterst svårt att träffa rätt punkt, se figur 27.

Figur 27 Svårt att träffa rätt punkt vid skanning

Figur 26 Vinkelskanning
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För att få reda på hur hög pallhöjden är görs en skanning mot botten och sedan
mot toppen. Ofta vill man ha grus och sten kvar vid nedre delen av fronten för
att försäkra sig mot kast vid sprängning. Det gör att det kan vara svårt att avgöra
var fronten börjar. Är det sedan svårt att få en bra punkt i toppen av fronten blir
pallhöjden felmätt. Blir pallhöjden fel blir även underborrningen fel. Är
pallhöjden högre i verkligheten än vad man fått vid skanningen medför det att
underborrningen är mindre än vad resultatet visar. Detta är avgörande vid
laddning och sprängning. Den kraftigare bottenladdningen är placerad längst ner
i hålet. Kommer den för högt upp kommer berget att flyga längre ut en beräknat,
vilket kan medföra skador.

Med stativet är det lättare att skanna efter en rak linje från
toppen till botten. Dock går sällan hålet exakt rakt ner, se
figur 28. Har ett hål i hålrad ett exempelvis gått en meter
mer åt vänster än teoretisk hål så blir det en förskjutning på
en meter med skanningen. Är fronten slät har det ingen
betydelse men är fronten ojämn så kan försättningen
antingen bli större eller mindre än vad den egentligen är.

Vid skanning av en front kan det vara svårt att se vilka punkter som bör
registreras, se bild 12. Är fronten på skuggsida eller om det är dåligt väder kan
delar av fronten som antingen går ut eller in vara svåra att uppfatta och därmed
missas vid inläsning av fronten. För att undvika detta problem kan alternativet
vara att göra många punktregistreringar i varje skannad linje. En del av
avvikelsen i redovisningen kan delvis bero på detta.

Figur 28 Avvikelse
skannad linje och
borrhål

Bild 12 Svårt att se viktiga punkter vid skanning
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6.5 Förändringar i redovisningen av resultatet

Registrering från mätproben och skannern redovisas i två dataprogram som jag
tidigare beskrivit. Vid en första anblick kan det i vissa fall vara svårt att bilda
sig en klar blid om resultatet och vilka avstånd man fått mellan front och hål och
mellan hålen.

Den mest väsentliga redovisningen sker i programmet Deviation Measurement,
där man ser första hålraden i förhållande till fronten. Tyvärr finns inte hålrad två
med i denna sektionsredovisning. För att kontrollera hålrad två används
programmet Divergence, där man ser hålen ovanifrån. Tanken är bra med detta
program men det kan lätt bli rörigt att hålla siffror isär för de olika fallen.

Vid utskrift blir det många papper. För en mätning på 40 hål blir det cirka 85
sidor, två sidor per hål, dessutom översikten från ovan. Detta gör det svårt att få
en bra bild av helheten, särskilt då resultatet ska visas för en intresserad borrare
eller de som ska ladda. För att minimera utskrifterna och göra att resultatet är
lättare att överblicka skulle vissa förändringar underlätta.

Som figur 29 på nästa sida visar borde både hålrad ett och två redovisas. Skulle
ett hål i hålrad två ha gått mycket framåt missas det. Detta kan dock ses i
Divergence på den vy som visar hålen ovanifrån, men inte lika tydligt som
ovanstående förslag skulle göra.

I den grafiska redovisningen i figur 29 kan man se hålens riktning i sida och
längd. Dessutom kan det vara bra att ta med max- och minvärde på
försättningen, visas som max- och min dist längst ner i figur 29. Tabellen med
värden för försättningen på alla nivåer ska finnas kvar för att kunna se
detaljerade avvikelser om det är någon särskild punkt som ska kontrolleras.

Redovisningen i Divergence är ett bra sätt att se avstånden för hålen i sidled.
Här är alla hål samt fronten samlad på ett blad vilket gör det lätt att jämföra
hålen sinsemellan. Men det gäller att veta hur man ska arbeta med programmet
för att enkelt kunna se resultatet.

På samma sätt som i Divergence borde det finnas en vy som visar alla sektioner,
framförallt där avstånden mellan hålrad ett och fronten redovisas. En sådan vy
skulle underlätta när borrare och laddare ska granska på resultatet. Man slipper
att ha ett helt häfte med sektioner.

Färre sidor vid utskrift utan att förlora viktig information borde eftersträvas vid
utformningen av programvaran.
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Figur 29 Sektion av front och två hålrader med minsta och största försättning



30

Figur 30 Kostnadsberäkning för hålinmätning med egen utrustning

7 Ekonomi

7.1 Bakgrund

Skanska har, som jag tidigare berättat, köpt in tjänsten för inmätning av borrhål.
Som en del i detta examensarbete har jag tagit fram kostnader för att äga och
använda utrustningen. Det är intressant att jämföra med den kostand som
Skanska fick betala förut, nämligen etthundra kronor per hål.

7.2 Förutsättningar

För att kunna göra en ekonomisk beräkning har jag använt mig av vissa
förutsättningar. Totalt kostar hela utrustningen 210.000kr och förmodligen
kommer den att användas i sitt nuvarande utförande under tre år, vilket ger en
kostnad på 67.000kr per år. [11] En inmätning av 40 hål tar för en person cirka
6 timmar medan det tar cirka 4,5 timmar för två personer. Resultatet nedan är
exklusive resekostnader.

Inköp av utrustning 67.000:-
Arbetskraft 250:-/tim

7.3 Resultat av kostnader

Resultatet i figur 30 visar att antalet inmätta hål bör överstiga 1100 stycken per
år för att det ska löna sig att äga en egen utrustning. Arbetet utförs då av en
person. För två personer måste man mäta nästan 1700 hål per år.
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8 Diskussion

I denna studie har upprepade mätningar genomförts för att se hur stora
avvikelserna blir mellan olika mätningar. Genom detta får vi en bild av
utrustningens precision. Vi kan dock inte uttala oss om hur riktig mätningen är
eftersom vi inte känner till de enskilda borrhålens och frontens sanna värden.
Dessa kan nämligen avvika från medelvärdet av våra mätningar.

Vid en inmätning av borrhål enligt instruktionerna gör man i vanliga fall endast
en sondering i varje hål och en skanning mitt för varje hål. Under en sådan
mätning är det svårt att säga hur tillförlitlig mätningen egentligen är.

I den undersökning som jag genomfört tillsammans med Skanska har det
framkommit att sondering med mätproben har en bättre precision än vad som
till en början befarades. Det är framförallt i skjutriktningen som resultatet håller
sig någorlunda inom instrumentets redovisade noggrannhet. I sidled är resultatet
dock något sämre, eventuellt på grund av att mätproben är mer instabil i denna
riktning.

Resultatet av skanningens precision är lite svårare att utvärdera då fronten ofta
är ojämn. Avvikelserna överstiger skannerns noggrannhet. Detta beror
förmodligen inte på instrumentets noggrannhet utan på hur inmätningen utförs.
Vid de redovisade mätningarna har det framkommit att avvikelsen uppstår
beroende på vinklar, avstånd till fronten och om skannern hålls i handen eller
monteras på stativ. Dessutom kan antalet mätpunkter påverka resultatet. För att
minska avvikelsernas storlek behövs en större arbetsinsats och enkelheten i
inmätningen går då förlorad. Det kan därför vara intressant att göra en
jämförelse med ett annat instrument, till exempel en totalstation.

I resultatet är en viktig del hur stor försättningen är. Skanningens lägre precision
kan medför att fel försättning redovisas. En allt för liten försättning kan ge
upphov till kast vid sprängning med eventuella skador som följd.

Vid alla mätningar med denna utrustning så gäller det att vara noga, framförallt
i början av varje moment. Blir det fel då medför det följdfel.

Tolkning av resultatet i datorn kan vid en första anblick kännas svår att
överblicka. När man är mer bekant med hur programvaran fungerar är det lättare
att förstå hur resultatet redovisas och göra utvärderingar. Dock är de olika
redovisningarna utspridda på flera olika blad och det kan vara svårt att få ett bra
helhetsintryck. Särskilt vid utskrift blir det många papper. Genom att få mer
information på varje blad kan resultatet bli mer överskådligt.

Att äga en utrustning är förmodligen ett bra val. Utrustningen är dyr men
genomförs tre i månaden under tre år så är den gott och väl intjänad. Vid varje
inmätning ingår då cirka 40 hål. Kommer utrustningen att användas efter de tre
år som avskrivningen är beräknad på nu så tjänar man på varje mätning.
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9 Bilagor, förteckning

Bilagorna är för den oerfarna svåra att tolka och riktar sig till de som är mer
intresserade av exakta mått.

Bilaga 1, Resultat från hål 1, sondning

Bilaga 2, Resultat från hål 2, sondning

Bilaga 3, Resultat från hål 1, skanning

Bilaga 4, Resultat från hål 2, skanning

Bilaga 5, Resultat från hål 3, skanning
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BILAGA 1
Resultat från hål 1, sondning Hole Length=15.992 Sidedirection=0

Measurement Instrument=Sond Bench Angle=11
Holenumber=1 RowDistance=2.5 Measurementdirection=254
Date=2003-07-12 Inclinationdirection=11

Sondning 1 hål 1 Sondning 2 hål 1 Sondning 3 hål 1 Sondning 4 hål 1
Djup H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.263 0.066 0.262 0.066 0.263 0.06 0.262 0.065
2 0.526 0.135 0.523 0.133 0.526 0.12 0.524 0.131
3 0.786 0.209 0.781 0.204 0.793 0.174 0.787 0.197
4 1.011 0.34 1.001 0.319 1.076 0.171 1.062 0.268
5 1.24 0.455 1.2 0.398 1.34 0.122 1.359 0.304
6 1.502 0.555 1.38 0.454 1.61 0.104 1.645 0.365
7 1.772 0.646 1.565 0.545 1.899 0.167 1.921 0.454
8 2.061 0.676 1.758 0.648 2.181 0.241 2.184 0.556
9 2.342 0.676 1.981 0.785 2.465 0.316 2.445 0.66

10 2.604 0.67 2.209 0.927 2.737 0.417 2.691 0.783
11 2.854 0.673 2.448 1.066 3.015 0.511 2.923 0.923
12 3.094 0.672 2.677 1.203 3.292 0.603 3.148 1.063
13 3.349 0.715 2.866 1.337 3.558 0.712 3.372 1.204
14 3.6 0.837 3.058 1.409 3.775 0.795 3.574 1.306
15 3.796 0.957 3.297 1.417 4.006 0.818 3.792 1.331

Sondning 5 hål 1 Sondning 6 hål 1 Sondning 7 hål 1
Djup H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev

0 0 0 0 0 0 0
1 0.264 0.06 0.264 0.058 0.264 0.059
2 0.527 0.12 0.528 0.116 0.527 0.118
3 0.794 0.176 0.794 0.177 0.793 0.179
4 1.081 0.193 1.072 0.24 1.074 0.233
5 1.341 0.148 1.362 0.212 1.35 0.189
6 1.625 0.128 1.649 0.197 1.623 0.154
7 1.912 0.119 1.941 0.214 1.905 0.145
8 2.198 0.116 2.235 0.263 2.201 0.169
9 2.488 0.133 2.524 0.331 2.498 0.199

10 2.78 0.194 2.799 0.432 2.791 0.25
11 3.05 0.295 3.07 0.539 3.081 0.309
12 3.277 0.429 3.333 0.651 3.347 0.405
13 3.476 0.57 3.574 0.781 3.577 0.542
14 3.664 0.68 3.776 0.895 3.776 0.644
15 3.854 0.732 3.961 0.958 3.983 0.672
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BILAGA 2
Resultat från hål 2, sondning Hole Length=16.989 Inclinationdirection=11
Holenumber=2 Measurement Instrument=Sond Bench Angle=11
Date=2003-07-12 RowDistance=2.5 Measurementdirection=254

Sondning 1 hål 1 Sondning 3 hål 1 Sondning 4 hål 1 Sondning 5 hål 1
Djup H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.26 0.064 0.255 0.066 0.257 0.062 0.259 0.063
2 0.521 0.128 0.512 0.132 0.514 0.125 0.517 0.127
3 0.782 0.192 0.77 0.19 0.767 0.176 0.777 0.181
4 1.054 0.24 1.034 0.167 0.981 0.133 1.045 0.147
5 1.328 0.232 1.227 0.165 1.177 0.113 1.274 0.103
6 1.591 0.211 1.439 0.263 1.386 0.101 1.488 0.089
7 1.873 0.229 1.699 0.344 1.567 0.144 1.67 0.147
8 2.151 0.237 1.968 0.34 1.754 0.249 1.884 0.271
9 2.431 0.273 2.199 0.337 1.955 0.378 2.145 0.368

10 2.714 0.336 2.399 0.355 2.199 0.495 2.42 0.391
11 2.992 0.386 2.58 0.386 2.475 0.546 2.649 0.387
12 3.262 0.455 2.765 0.446 2.745 0.565 2.834 0.425
13 3.481 0.572 2.951 0.588 3.022 0.611 3.001 0.525
14 3.642 0.695 3.136 0.733 3.302 0.671 3.175 0.643
15 3.861 0.807 3.322 0.873 3.581 0.712 3.382 0.786
16 4.079 0.943 3.506 1.008 3.836 0.731 3.625 0.933

Sondning 6 hål 1 Sondning 8 hål 1 Sondning 9 hål 1
Djup H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev H.Dev V.Dev

0 0 0 0 0 0 0
1 0.26 0.061 0.259 0.062 0.261 0.061
2 0.518 0.122 0.518 0.124 0.523 0.122
3 0.78 0.176 0.779 0.178 0.786 0.175
4 1.044 0.157 1.053 0.154 1.061 0.16
5 1.226 0.169 1.297 0.106 1.282 0.12
6 1.447 0.277 1.52 0.084 1.479 0.119
7 1.719 0.354 1.712 0.109 1.655 0.179
8 2.006 0.376 1.886 0.195 1.849 0.293
9 2.279 0.383 2.085 0.32 2.054 0.431

10 2.515 0.385 2.311 0.456 2.302 0.546
11 2.705 0.404 2.555 0.573 2.581 0.6
12 2.894 0.458 2.797 0.688 2.854 0.621
13 3.081 0.598 3.022 0.824 3.128 0.645
14 3.27 0.75 3.227 0.978 3.389 0.67
15 3.457 0.905 3.429 1.144 3.653 0.694
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BILAGA 3

Resultat från hål 1
Skanning

Holenumber=1
Date=2003-07-13
Measurement began at=12:53
Hole Length=12.607
Measurement Instrument=LaserAce300
Instrument Height=0.911986412645854
Bench Height=11.5287954476093
Sidedirection=0
Bench Angle=11
Measurementdirection=254

[Values]

Bilaga Skanning vid hål 1

Djup Skanning 1 Skanning 2 Skanning 3 Skanning 4 Skanning 5 Skanning 6 Skanning 7
0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
1 2.48 2.55 2.314 2.321 2.332 2.443 2.339
2 2.148 2.252 2.066 1.982 2.013 2.119 2.082
3 1.894 2.063 1.763 1.835 1.809 1.941 1.844
4 2.255 2.264 1.979 1.97 1.967 2.352 2.176
5 2.099 2.284 1.931 1.99 2.002 2.14 2.037
6 1.991 2.161 1.702 1.799 1.801 1.974 1.878
7 1.986 2.054 1.877 1.81 1.887 1.94 1.849
8 1.985 2.142 1.624 1.83 1.677 1.87 1.939
9 2.164 2.283 1.814 2.037 2.049 2.197 2.22

10 2.064 2.182 1.719 1.937 1.949 2.097 2.12
11 1.965 2.083 1.62 1.838 1.85 1.998 2.021
12 1.871 1.526 1.744 1.756 1.905 1.928
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BILAGA 4

Resultat från hål 2
Skanning

Holenumber=2
Date=2003-07-13
Measurement began at=12:56
Hole Length=17.279
Measurement Instrument=LaserAce300
Instrument Height=0.729742439074862
Bench Height=14.016476004056
Sidedirection=0
Bench Angle=11
Measurementdirection=254

[Values]

Djup Skanning 1 Skanning 2 Skanning 3 Skanning 4 Skanning 5 Skanning 6 Skanning 7
0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
1 3.066 2.759 3.098 3.252 2.654 3.012 2.881
2 3.145 3.347 3.229 3.306 3.245 3.244 3.269
3 3.874 3.829 3.943 3.899 3.76 4.025 3.759
4 3.471 3.356 3.573 3.589 3.547 3.663 3.511
5 3.488 3.436 3.383 3.413 3.429 3.415 3.474
6 3.115 3.044 3.084 3.131 3.293 3.161 3.203
7 3.31 3.331 3.288 3.345 3.137 3.268 3.155
8 3.328 3.464 3.142 3.461 3.157 3.543 3.322
9 4.037 4.092 3.99 4.036 3.935 4.253 3.883

10 4.568 4.353 4.361 4.48 4.368 4.51 4.379
11 4.632 4.511 4.344 4.563 4.46 4.665 4.395
12 4.544 4.42 4.283 4.534 4.369 4.557 4.296
13 4.467 4.343 4.207 4.458 4.292 4.48 4.22
14 4.433 4.309 4.173 4.424 4.258 4.447 4.186
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BILAGA 5

Resultat från hål 3, skanning

Holenumber=3
Date=2003-07-01
Measurement began at=12:35
Hole Length=18.999
Measurement Instrument=LaserAce300, Sond
Instrument Height=1.74738230273886
Bench Height=15.1337155143723
RowDistance=2.9
Inclinationdirection=11
Sidedirection=0
Bench Angle=11
Measurementdirection=198

[Values]

Handsk. Handsk. Stativsk. Stativsk. Handsk. Handsk. Stativsk. Stativsk.
skjut. 1 skjut. 2 skjut. 1 skjut. 2 vinkel 1 vinkel 2 vinkel 1 vinkel 2

ColumnNames= Depth H.Dev V.Dev Dist Dist Dist Dist Dist Dist Dist Dist
No.1= 0 0 0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
No.2= 1 0.051 -0.25 2.863 3.913 3.194 2.992 3.658 2.963 2.93 3.323
No.3= 2 0.163 -0.5 3.064 3.714 3.311 2.95 3.74 2.94 2.905 3.341
No.4= 3 0.201 -0.74 3.363 4.186 3.685 3.483 3.777 3.159 3.256 3.549
No.5= 4 0.238 -0.962 3.191 4.317 3.604 3.426 4.101 3.216 3.013 3.403
No.6= 5 0.26 -1.165 3.099 3.995 3.333 3.026 3.85 3.07 2.529 2.942
No.7= 6 0.265 -1.36 2.745 3.705 3.017 2.808 3.482 2.543 2.206 2.519
No.8= 7 0.265 -1.536 2.569 3.601 3.01 2.728 3.291 2.459 2.142 2.445
No.9= 8 0.249 -1.676 2.816 3.78 3.119 2.739 3.306 2.707 2.097 2.492
No.10= 9 0.243 -1.773 2.972 4.132 3.351 2.992 3.3 2.781 2.273 2.642
No.11= 10 0.276 -1.838 3.065 3.987 3.281 3.104 3.546 3.184 2.211 2.706
No.12= 11 0.296 -1.904 3.071 4.046 3.296 3.133 3.639 3.291 2.299 2.549
No.13= 12 0.299 -1.989 3.182 4.162 3.425 3.235 3.469 3.401 2.409 2.602
No.14= 13 0.299 -2.074 3.291 4.271 3.534 3.344 3.578 3.511 2.518 2.711
No.15= 14 0.301 -2.146 3.414 4.394 3.657 3.466 3.701 3.633 2.64 2.834
No.16= 15 0.322 -2.201 3.557 4.537 3.801 3.61 3.845 3.777 2.784 2.977
No.17= 16 0.375 -2.253 3.997
No.18= 17 0.446 -2.31
No.19= 18 0.544 -2.412
No.20= 19 0.642 2.587


