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O ORDFÖRKLARINGAR

A/D Analog/Digital omvandling

BCD-kod Binary Coded Decimal

CPU Central Processing Unit

CSM-cell The Colorado School of Mines cell

DC LVDT Direct Current Linear Vol tag Differential Transformer

DMA Direkt minnesöverföring

E-modul El asticitetsmodul

IOIS Modcomp's Input/Output Interface Subsystem

IRAD IRAD Engineering Consultants, Lyme, New Hampshire

LBL Lawrence Berkeley Laboratory

MODCOMP Modular Computer System, Inc

REMAC Remote Data Acquisition Unit

RTV Room Temperature Vulcanizing

USBK United States Bureau of Mines



1 SAMMANFATTNING

I Stripa gruva i Bergslagen pågår ett forskningsprojekt för att bland
annat kontrollera kristallin berggrunds påverkan av värme.

För att erhålla en kontinuerlig registrering av temperatur, spänningar
och deformationer har följande givartyper anskaffats:

Givartyp Antal

IRAD 26
USBM 30
Extensiometrar 35
Termoelement 120

I forskningsgruvan är givarna utsatta för en kombination av vatten och
värme vilket innebär en mycket aggresiv givarmi'ijo.

Denna rapport beskriver de modifikationer och omfattande kontroller
som gjorts för att anpassa givarna till denna miljö. Rapporten behand-
lar dessutom givarnas funktionssätt samt problem som förekommit i sam-
band med användandet av dessa.

Datorsystemet som svarar för den kontinuerliga insamlingen, bearbet-
ningen och lagringen av mätdata beskrivs också.



2 INLEDNING

Ett av problemen i samband med användandet av kärnkraft är att finna

en permanent lösning för lagring av kärnavfallet. Under et t f ler ta l

år har undersökningar pågått för at t utröna lagringsmöjligheter av

kärnavfall i saltgruvor.

I mitten av 1970-talet fokuserades intresset i bl a Sverige, Kanada
och USA på att undersöka effekterna vid förvaring av högaktivt kärn-
avfall i k r is ta l l in berggrund. Stripa gruva i Bergslagen visade sig
innehålla lämplig berggrund (granit) för detta ändamål. Eftersom
Sverige och USA har gemensamma intressen vad beträffar lagring i
k r is ta l l in berggrund, träffades et t avtal om forskningssamarbete,
Avtalet träffades 1977 mellan United States Energy Research and
Development Administration och Svensk Kärnbränsleförsörjninc> AB.

För närvarande pågår följande forskningsprojekt på 350-meters nivån

i Str ipi gruva, se f i g 1:

1) värmeförsök i f u l l skala

2) Tidskal at värmeförsök

3) Undersökningar av en sprucken bergmassas hydrologi ska egenskaper

4) Diverse stödprojekt

I de olika forskningsprojekten simuleras kärnavfallet med elektriska
varmare. Inom försöksområdet finns instrumentering inmonterad för att
erhålla en tredimensionell temperatur-, deformations- och spänningsbild.
Ett flertal datorer svarar för kontinuerlig insamling, bearbetning
samt lagring av mätdata. En ingående beskrivning av de olika forsknings-
projekten finns i referens [1] och bilaga 6.

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och dokumentera den
instrumentering, anpassningselektronik samt datorutrustning som används
i de olika forskningsprojekten.



1 Pilotvärmeförsök

2 Tidska lat värnneförsök

3 Fullskaleförsök

4 Datorrum

5 Motorgeneratorrum

6 Hydrologi och ventilationsförsök

? Varmare 5 kW

8 Varmare 3.5 kW

9 Horisontella inr,trumenteringshål

Fig 1 Försöksområdet i Stripa gruva



3 INLEDANDE FÖRSÖK SAMT BERGARBETEN GJORDA INOM FÖRSÖKSOMRÅDET

Ett flertal inledande försök genomfördes inom försöksområdet. Här kan
nämnas det pilotvärmeförsök, referens [2], som utfördes parallellt med
det att bergspänningarnas variationer uppmättes som en funktion av
temperaturstegringen, referens [3].

Förutom ovan nämnda undersökningar utfördes även t ex permeabiIitets-
tester på graniten etc, referens [4].

Fullskaleförsöket, referens [1], startade med drivning av den s k
exter.siometerorten, referens [5], Från denna ort borrades horisontella
instrumenteringshål i fem olika riktningar in mot värmaren, referens
[6]. Genom detta förfarande har spänningarna i ett plan parallellt med
värmarna kunnat bostammas.



4 BORRHÅLSUNDERSÖKNINGAR

Man är inom försöksområdet intresserad av bergets hydrogeologi ska och
bergmekaniska egenskaper. I samband med diamantborrningen av instru-
menthålen orienterades och sprickkarterades därför alla kärnor. Genom
detta förfarande erhölls en strukturgeologisk bild av försöksområdet.
Man bestämde dessutom för samtliga 38 mm kärnborrhål, bergets E-modul
in situ.

Två olika typer av instrument användes för mätning av E-modulen in

situ:

1) CSM ce l l , referens [7]

2) Goodman Jack, referens [7]

CSM cellens, se f ig 2, huvudkomponenter är:

1) Tryckkälla

2) Cylindriskt membran (adiprene)

3) Avläsningsenhet

Tryckkällan består av en vätskefylld cylinder och en kolv. När kolven
trycksätts, med en kompressor, pressas vätskan ut i tryckledningen
som trycksätter membranet. Membranet pressas mot borrhålsväggen varvid
berget deformeras. Trycket i ledningen registreras av en tryckgivare.
Resultatet erhålles i form av en linjär tryck-volym kurva, där volymen
är cylinderns vätskevolym. Ur tryck-volym kurvan bestäms sedan bergets
last-deformations samband.

-Avläsningsenhet

Cylinder med kolv FJ—Tryckgivare

r

Fig 2 CSM cellen.

S. *XJ< ' " Ad i prene membran



Goodman Jack består av en hydraulisk domkraft förbunden med två plat-
tor, som i sin tur är i kontakt med berget. Vid trycksättning av dom-
kraften pressas plattorna ut mot berget, varvid berget deformeras.
Som resultat erhålles én tryck-läges kurva, med vilkens hjälp man kan
beräkna E-modulen för berget.

I borrhålen närmast värmarna bestämdes E-modulen med en meters inter-
vall. I dessa hål är temperaturförändringen-störst varför man här kan
förvänta sig den största förändringen av E-modulen^ För att kontrollera
en eventuell förändring av E-modulen som en funktion av vemperäturen,
kommer mätningarna att upprepas efter det att värmarna slagits av.

I övriga borrhål gjordes mätningar av E-modulen endast i de punkter
av hålet där instrument skulle placeras. Dessa mätningar är nödvändiga
då man vid t ex bergspänningsmätningar måste känna bergets E-modul
vid matstället för att kunna beräkna spänningarn"

4.1 RESULTAT OCH SLUTSATSER

Mätning med CSM cellen eller Goodman Jack måste betraktas som "punkt-
mätningar" av elasticitetsmodulen. Orsaken till detta är att en liten
bergvolym påverkas vid varje mättillfälle.

Det användbara mätområdet är litet för båda instrumenten, vilket gör
att mätnoggrannheten försämras. För att öka mätnoggrannheten upprepades
mätningarna i vissa borrhål. Det visade sig då att repeterbarheten var
lägre än väntat.

En viss korrelation har dock upptäckts mellan mätvärde och sprickbild-
ning i mätområdet, för mätningar gjorda med CSM cell, referens [8].

Eftersom en vätska används i CSM cellen är denna känslig för föränd-
ringar i temperaturen under tiden mätning pågår. Det är också viktigt
att vätskan är fri från luftbubblor eftersom den trycksätts. Kompressi-
biliteten i mediet bör alltså vara konstant.



Utgående från mätresultaten kan vidare konstateras, referens [8], att
Goodman Jack har:

- l å g repeterbarhet

- okänd kontaktyta mellan berget och instrumentet

- extremt l i te t användbart mätomrade för hårda bergarter

Av ovanstående resonemang framgår att CSM cellen är bättre lämpad än
Goodman Jack för elasticitetsmätningar i kristallin berggrund. Dock
kan sägas att inget av dessa instrument är anpassat för mätningar i
en uppsprucken kristallin bergart.

CSM cellens mätresultat skulle kunna förbättras om det användbara
mätområdet utökades. En möjlighet att göra detta är at t försöka ök?:
styvheten i instrumentet.

22



5 INSTRUMENTERING

De givare som används inom försöksområdet i Stripa gruva har följande
uppgifter:

1) kontrol lera k r i s t a l l i n berggrunds påverkan av värme

2) klarlägga teoret i ska samband spänning-deformation och spännings-
mätning i model l / fu l l skala

Här har även en utveckling av instrument för denna typ av mätningar
sket t ( se kap 9 . 1 ) .

För a t t klara dessa uppgifter har följande givartyper anskaffats:

Givartyp Registrerar Antal ( s t )

IRAD

USBM

Extensiometrar

Termoelement

spänning

deformation

deformation

temperatur

26

30

35

120

Förutom nämnda givare har försök även gjorts med bl a en Borehole
s t re s s meter, referens [9] och IRAD-givare för reg i s trer ing av
deformationer, referens [ 2 ] .

5.1 INSTRUMENTERINGSPLACERING

Givarna placerades runt värmarna enl f ig 3 . Det system för numreringen
av givarna som man använde s i g av , bygger på a t t l å t a radien (r) och
vinkeln (e ) bestämma instrumentens läge . Instrumenten placerades i
spiralform runt värmarna, se f i g 3 .

Denna spiralform medförde a t t inget instrument s a t t på samma avstånd
(r) från värmarna. Skälet t i l l detta var a t t man antog a t t det skedde
en symmetrisk förändring av berget runt värmarna. För a t t kontrol lera
antagandet placerades en del instrument på samma radie (r) från värmarna.
Om antagandet är korrekt bör signalerna från dessa instrument överens-
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stämma. Som exempel kan nämnas att extensiometerhålen E12 och E15
satt på samma avstånd (r) från värmarna, se fig 3.

Instrument inmonterades även från den s k extensiometerorten i fem
olika riktningar in mot värmarna. Spänningar och deformationer i ett
plan parallellt med värmarna har på så vis kunnat bestämmas. Detta
för att erhålla den tredimensionella temperatur-spänningsbilden över
försöksområdet.

I 13 st C borrhål inmonterades två IRAD-givare i varje hål, se fig 3.
För att bestämma spänningstillståndet i ett plan vinkelrätt mot borr-
hålet krävs tre ekvationer vilket medför tre givare i varje borrhål.
I Stripa antog man att termospänningarna var riktade tangentielIt
och radiellt mot värmarna. Detta innebar att två givare i varje borr-
hål var tillräckligt för att bestämma spänningstillståndet.

Varje IRAD-givare var försedd med ett termoelement eftersom man ville
mäta temperatur och spänning i samma mätpunkt. I 30 st U borrhål in-
monterades USBM-givarna, se fig 3. Till varje USBM-givare applicerades
ett termoelement.

Extensiometrarna inmonterades i 35 st E borrhål, se fig 3. Extensio-
metrarnas stänger är tillverkade av Invar (se kap 6.4), som är tempera-
turberoende. Av denna orsak fanns ett termoelement vid varje ankare.
Den avlästa temperaturen används i kalibreringsprogrammen för att kom-
pensera längdförändringar i Invarstängerna, p g a temperaturen.

LVDT:erna som sitter i instrumenthuvudet, se fig 7, är temperatur-
beroende, varför ett termoelement inmonterades i instrumenthuvudet.
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• Varmare (H)

• Perifera varmare (H)
x Termoelement (T)
A Extensiometrar (E)

O USBM-givare (U)
+ IRAD-givare (C)

Fig 3 Instrumentpiacering, fullskaleförsöket.
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BESKRIVNING AV EXTENSIOMETRARNA

6.1 ALLMÄNT

Det finns ett flertal olika typer av extensiometrar. Samtliga instru-
ment mäter relativa längdfdrändringar mellan olika punkter (ankare)
belägna i borrhålets axiella riktning. De flesta tillverkarna använ-
der vajrar eller stänger fdr att sammankoppla ankarpunkterna. Det
finns även andra lösningar varav t ex en magnetisk extensiometer kan
nämnas, referens [10].

Extensiometrarna som används i Stripa är av fabrikatet Terrametics,
Huvudkomponenterna är:

1) Instrumenthuvudet

2) Ankarsystemet

3) Stänger eller vajrar

6.2 INSTRUMENTHUVUDET

I instrumenthuvudet sitter avläsningsenheten DCLVDT (se bilaga 1).
Denna elektronikenhet som omformar en lägesändring till en spännings-
ändring är känslig för bl a damm, smuts och vatten. Därför skyddas
instrumenthuvudet. I Stripa är detta löst med hjälp av en O-ringförsedd
stål hylsa som täcker avläsningsenheten, se fig 7.

6.3 ANKARSYSTEMET

Den geologiska undersökningen ligger till grund för ankarplaceringen.
I allmänhet appliceras ett ankare i "fast" berg. Denna punkt fungerar
då som referenspunkt vid mätningar av övriga ankares rörelser. I
Stripa används inte denna metod. Här registreras enbart rörelser
mellan ankarna. Någon referens i fast berggrund existerar inte.
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I marknaden finns ett flertal olika ankartyper. Nedan följer en upp-
räkning av de vanligaste förekommande:

Mekaniska bergbultar.
Används i bra berg och då med en eller högst två mätpunkter.

Plattkilsfjädrar.
Kan användas till borrhål med ett maximalt djup av 90 meter.
Denna typ av ankare går att använda i medelmåttiga berg. Fjäder-
spända ankarflyn fungerar som fastspänningsanordning i berget.
En nackdel är att endast ett ankare kan användas i varje borrhål.

Skruvbara plattkilsfjädrar.
Detta ankare är gjort för precisionsmätningar och används där
man förväntar sig mycket små totala bergrörelser. Ankaret skruvas
fast i berget. En nackdel med skruvbara plattkilsfjädrar är att
endast ett ankare kan användas i varje borrhål.

Inmurade ankare.
Används vid långtidsmätningar. Mellan varje ankare löper en
vattentät flexibel rörledning. Detta för att undvika vatten- och
cementkontakt med rörliga delar. Detta ankare är enkelt att an-
vända efter installation. Vid installation i dåligt berg bör man
vara försiktig så att inte cementens E-modul är större än bergets
E-raodul.

Hydrauliska ankare, se fig 4.
Denna typ används i Stripa. Ankaret består av en kopparmantel
lindad runt en stålkropp. Till varje ankare kopplas ett högtrycks-
rör samt en tryckgivare för registrering av ankartrycket, se fig 5.

Vid inmonteringen inpumpades olja i kopparmanteln som expanderade och
fastlåstes mot borrhål sväggen. För att erhålla dubbel säkerhet vid
Stripaförsöken, göts ankarna dessutom in i berget. På detta sätt för-
sökte man hindra oönskade rörelser av ankarsystemet (se även kap 6.5).



14

Tryckledning

Invarstång

Koppling Kopparmantel' St&lcylinder Skyddsrör

Fig 4 Hydrauliskt ankare.

Instrumenthuvud Oljebehällare /Tryckkammare

Tryckgivare

Högtrycksledningar (stil)
till Ankarna

Fig 5 Hydraulsystemet för trycksättning av ankarna.

6.3.1 Kontroll av ankarsystemet

Extensiometrarna är ursprungligen gjorda för att användas vid konstant
temperatur ej överstigande 50°C. I försöksområdet utsätts extensiomet-
rarna för varierande temperatur. Maximala temperaturen kan uppgå till
ca 100°C. För att undersöka temperaturens inverkan på extensiometrarna
kontrollerades följande:



det hydrauliska ankaret

oljan i det hydrauliska ankarsystemet

cementen som användes vid ingjutningen

För att kontrollera om ankarkrypning förekom vid förhöjd temperatur
göts ankaret in i ett bergblock som placerades i en ugn. Ankaret
utsattes för temperaturer upp till 200°C och en belastning på 455 N.
Belastningen motsvarar den förspänningskraft som extensiometern ut-
sattes för under mätningsförloppet (se kap 6.5). Under ca två veckor
registrerades eventuell ankarkrypning. Försöket visade att någon
krypning inte förekommit.

Ett flertal oljor testades för att utröna hur temperatur- och tryck-
ökningar påverkar oljans termiska expansion och fysikaliska egenskaper.
Oljorna utsattes för varierande temperaturer upp till 200°C. En kisel-
olja (Dowcorning X2-1162) visade sig ha följande egenskaper:

Hög antändningstemperatur

Liten termisk expansion. Detta medför att ankartrycket är
lättare att hålla konstant vid en temperaturstegring.

Relativt luktfri och hög förångningstemperatur. Detta har
betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.

Man använde sig av en kiselolja p g a de ovan nämnda egenskaperna.

Cementen upphettades till 200°C och utsattes för dragspänningar vid
denna temperatur i ungefär en månads tid. Därefter ökades belastningen
succesivt till brott. Det man främst var intresserad av var volymänd-
ring och hållfasthet vid förhöjd temperatur.

Standardcement visade sig ha liten volymändring och god hållfasthet.
Detta tillsammans med låg materialkostnad och enkelt handhavande
gjorde att man valde en standardcement (Master Flow 713). En mer in-
gående beskrivning av de olika försöken finns i referens [8].
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6 . 4 STÄNGER OCH VAJRAR

Stänger eller vajrar används för a t t sammankoppla ankare och instru-
menthuvud. Valet av stänger eller vajrar beror på tillämpningsområdet.

Vid försöken i Stripa mäter man små deformationer, varför det är
betydelsefullt a t t finna ett material med låg och väldefinierad värme-
utvidgningskoefficient. Det material som visade sig ha de bästa egen-
skaperna var Super Invar (se bilaga 2). Materialet testades för erhål-
lande av korrigeringskurvor. Testerna visade att värmeutvidgningen var
både "likformig och utan någon hystereseffekt. Det var alltså inga
problem att kompensera värmeutvidgningen programvarumässigt i datorn.

6.5 INMONTERING AV EXTENSIOMETRARNA

Stänger, ankare och termoelementen (se kap 5.1) hopkopplades. För
att skydda stängerna och termoelementet mot cement och vatten var
dessa omgivna av ett skyddande rör, se fig 6.

Efter hopmontering provtrycktes ankarsystemet. På detta sätt vill man
kontrollera eventuella läckor i tryckledningar, kopplingar och ankare.
När kontrollen utförts placerades instrumentet tillsammans med en
gummislang i borrhålet. Gummislangen nedfördes till borrhålets botten.
För att kunna pumpa in cement i borrhålet, tätades borrhålsöppningen
mellan instrumentet och berget med plastik-padding. En handdriven pump
användes för att fylla borrhålet med cement. När cementen kom ut från
gummislangen som nedförts till borrhålets botten, ansågs hålet vara

Cement

Invarstänger

Ledning till X^^S—r-VoiC Skyddsrör
termoelementet'

I |: Fig 6 Skyddsröret för ankarsystemet.
V'.
f »
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fyllt . Gummislangen avlägsnades varefter ankarna trycksattes. I sam-
band med påmontering av instrumenthuvudet förspändes stängerna med
hjälp av fjädrar. Förspänningskraften på 455 N har två funktioner att
fylla:

1) undvika buktning av stängerna

2) ge möjlighet a t t registrera ankarrörelser i båda riktningarna

Förutom förspänning av stängerna krävs dessutom att järnkärnans läge
är rätt fixerat (se kap 6.6).

6.6 KALIBRERING AV EXTENSIOMETRARNA IN SITU

LVDT:erna kalibrerades för a t t erhål la e t t känt förhållande mellan
in- och utsignalerna r e l a t iv t järnkärnornas läge. För a t t under
kalibreringen erhål la en exakt spänningsmatning t i l l LVDT:erna, an-
vändes e t t likspänningsaggregat med hög precision. LVDT:erna kan
matas med likspänningar mellan 10 och 30 V (se bilaga 1 ) . Man vet
a t t LVDT:erna är temperaturkänsliga och därför valde man en låg mat-
ningsspänning (10.565 V) vi lket minskar uppvärmningseffekten.

En datalogger (Autodata Nine, se kap 11.2) användes under kalibreringen
för a t t regis t rera utsignalerna.

Efter inmontering av extensiometrarna kan järnkärnornas läge i LVDT:erna
endast förändras av rörelser i ankarsystemet. Av denna orsak måste
spolens läge förändras r e l a t i v t järnkärnans. Spolen i LVDT:n s i t t e r
fast i instrumenthuvudet, se fig 7. Detta innebär a t t en ändring av
instrumenthuvudets läge medför en förändring av järnkärnans läge i
spolen. Precisionskalibreringsblock användes under kalibreringen för
a t t ändra instrumenthuvudets läge, se fig 7. Efter det a t t fem läges-
ändringar r e g i s t r e r a t s , fixeras instrumenthuvudets läge så a t t u ts ig-
nalens storlek på Autodata Nine's display motsvarar en lägesändring på
10 mm. Detta är e t t värde som ligger mitt på kalibreringskurvan. Detta
förfarande möjliggör tillsammans med förspänningen av Invar-stängerna
en registrering av ankarrörelser i båda riktningarna.
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Järnkärna DCLVDT Skyddsk&pa

Super Invar stang Skruv för fixering av instrumenthuvudet

Precisionskalibreringsblock

Stälplatta

Cement

Förspänningsfjäder
Super Invar stång

Fig 7 Extensiometerhuvudet.

6.7 PROBLEM SAMT MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR

När extensiometrarna kalibrerades användes ett precisionslikspännings-
aggregat, se kap 6.6. Detta för att erhålla en exakt matningsspänning
till LVDT:erna. För att kontrollera inspänningen uppmättes denna. Den
uppmätta inspänningen visade sig vara mycket stabil (± 0.002 VDc)
under hela kal ibreringsförfärandet. Extensiometrarna är alltså kali-
brerade med en insignalsvariation på maximalt ± 0.002 VDc.

För att kontrollera matningsspänningen uppmättes denna dagligen under
1 veckas tid. Mätningen visade att matningsspänningen varierade med
±0.01 VDc. Detta är alltså en 5 ggr större variation än under kalibre-
ringen. För att utröna om insignalsvariationen påverkar induktansen
i spolen bör ett försök göras med LVDT:erna.
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Om så är fallet måste:

insignalsvariationen minskas genom att exempelvis använda en
precisionsspänningsregulator.

extensiometrarna kalibreras för varierande insignal. Vid varje
samplingstillfälle avläses insignalen och används som en variabel
i det framtagna kalibreringsprogrammet.

När berget uppvärmdes erhöll man trappstegsformade utsignalsändringar
från LVDT:erna, se fig 8. Dessa trappstegsformade ändringar överens-
stämde inte med bergets mekaniska egenskaper, varför ändringen måste
häröra från instrumentet.

Problemet visade sig bero på att det i instrumentet uppstår någon typ
av friktion. Troligen uppstår friktion mellan:

1) det skyddande röret, se kap 6.5, och Super Invarstängerna

2) instrumenthuvudet och Super Invarstängerna

För att exakt fastställa orsaken till friktionen kommer tester i labora-
torium att utföras av LBL. För att komma ifrån problemet knackas instru-
menthuvudena dagligen med en gummihammare, varvid friktionen övervinns.

Förutom de trappstegsformade ändringarna av utsignalen har man problem
med instabilitet i utsignalen, se fig 9. Modifikationer av jordsystemet
har gjorts för att avhjälpa detta. Tidigare var samtliga extensiometrar
jordade via en förgreningspunkt till huvudjorden (se kap 15). Jord-
kabeln mellan förgreningspunkten och huvudjorden var för klen. En sepa-
rat jordkabel har därför anslutits direkt från huvudjorden till samt-
liga extensiometerhuvuden.

Den kopplingsplint som sitter i instrumenthuvudet för att sammankoppla
signal kablarna med kablarna från LVDT:erna används inte. Kablarna var
istället fastlödda och lödstället var isolerat med krympslang. Dessa
modifikationer har åstadkommit avsevärda förbättringar av signalnivån.
Man har dock fortfarande problem med vissa signaler från extensiomet-
rarna. Här bör en kontroll göras för att utröna om felet kan härröra
från signalöverföringen eller LVDT:erna.
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Man vet att LVDT:erna är temperaturkänsliga, se kap 6.6. Det är alltså
viktigt att kompensera utsignalens värde beroende på aktuell temperatur
i instrumenthuvudet. Därför bör et t termoelement inmonteras i varje
instrumenthuvud.

Röret som skulle skydda Super Invarstängerna och termoelementet mot
cement och vatten fungerade ej tillfredsställande, vilket medfört att
vattnet kunnat läcka in i ankarsystemet. Orsaken t i l l dessa läckor är
troligen att :

sprickor uppkommit i röret under inmonteringen

kopplingarna mellan ankarna och skyddsrören är otäta

För de horisontella extensiometrarna med självavvattning, se kap 10.2,
innebar detta at t vattnet som läckte in i ankarsystemet samlades i
stålhylsan som skyddade avläsningsenheten, se kap 6.2. Ett hål uppbor-
rades i stål hylsan, genom vilket vattnet kunde rinna ut, för att för-
hindra kortslutning i instrumenthuvudet.

I kap 6.2 beskrevs elektronikdelarnas känslighet för smuts. När hål
borras i stål hylsan är det lättare för smutspartiklar a t t komma i
kontakt med de känsliga delarna. Därför bör ett f i l ter appliceras i
de uppborrade hålen.

Genom att använda ankare med reglerbart ankartryck kan extensiomet-
rarnas påverkan på berget under mätförlöppet hållas konstant.

En förutsättning för at t kunna erhålla konstant ankartryck är att
inga tryckförluster förekommer i ankarsystemet. Läckande ankare och
tryckledningar innebar at t det i Stripa var omöjligt a t t erhålla
konstant tryckmatning (13.8 MPa ± 10%). När den läckande oljan upp-
värmdes bildades gaser som kunde vara besvärande vid arbete med
instrumenten. Genom att kontrollera ankarsystemet noggrannt för in-
montering kan problemet undvikas. Denna noggrannare kontroll medför
a t t tryckfdrlusterna minimeras eftersom även små läckor kan upptäckas
och tätas.

i i



23

För att efter inmontering av ankarsystemet, vid en eventuell tryck-

förlust, inte förlora mätpunkten har man i Stripa dessutom gjutit

in ankaisystemet i borrhålet. Eftersom ankarna är fast inspända i

berget flyttas dessa när berget rör sig. Beroende av bergets rörelse-

riktning måste alltså cementen mellan ankarpunkterna sträckas respek-

tive komprimeras.

En faktor som då kan påverka mätresultatet är att cementen är svårare

att komprimera än att sträcka. Problemet kan elimineras genom att vid

inmonteringen använda materialet Stiarfoam, som placeras på båda sidor

om ankaret, se fig 10.

Materialet har låg vikt och kan i detta sammanhang betraktas som luft.

När berget rör sig komprimeras och sträcks materialet mycket lätt,

vilket innebär att den erforderliga kraften som krävs för att sträcka

respektive komprimera ankarsystemet är lika stor.

Skyddsrör Ankare Stiarfoam Cement Super Invar

\ y v y \ y v y v \ y\ y

Komprimeras

Antagen rörelseriktning

Fig 10 Placering av Stiarfoam i ankarsystemet.

I V.-

i V
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7 BERGSPÄNNINGSMKTNING

Det finns många olika typer av givare för registrering av spännings-
förändringar i berget. Givarna arbetar enligt två princip^1:

1) Givare som mäter förändringar i borrhålsdiametern så att man
sedan med hjälp av materialparametrarna kan beräkna spänningen.
I Stripa finns USBM-givare som arbetar enligt denna princip.

2) Givare som är fast inspända i berget och som deformeras vid en
spänningsförändring. Givarna är kalibrerade i bergblock och kan
därför sägas mäta spänningen direkt. I Stripa finns IRAD-givare
som bygger på denna princip.
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8 IRAD-GIVARE

8.1 ALLMÄNT

Givaren (se f ig 11) som mäter spänningen i en riktning parallel l t

med borrhålet är uppbyggd av:

1. Kil med platta

2. Stålcylinder

3. Sträng

4. Spole och magnet

_ —\
Kil med platta

Stfilcylinder

Fig 11 IRAD-givare.

Kilens och plattans funktion är att fixera och spänna fast stål-

cylindern i borrhålet. Formen på kilen och plattan varierar beroende

på i vilken bergart som mätningarna utförs.

1) I bergarter med låg E-modul har plattan en stor kontaktyta mot

berget. Detta för att stålcylindern skall kunna fastkilas med

stor kraft utan att berget deformeras. Det är även viktigt att

givaren ej deformerar berget under mätprocessen då detta omöjlig-

gör en säker spänningsbestämning, se fig 12.

2) I bergarter med hög E-modul är risken för deformation av berget

under inmontering och mätprocess liten. Följaktligen används

en platta med liten kontaktyta mot berget, se fig 13.



26

Fig 12 Platta och kil för bergarter med låg E-modul

Fig 13 Platta och kil för bergarter med hög E-modul,

När belastningen runt borrhålet ökar förmedlas detta via kilen till
stålcylindern. Stålcylindern påverkar i sin tur spänningen i strängen.
När en avläsning av spänningen görs, skickas en puls till spolen. Ett
kortvarigt elektromagnetiskt fält bildas som sätter strängen i sväng-
ning där frekvensen är beroende av spänningen i strängen. Denna frekvens
orsakar förändringar i det elektromagnetiska fältet. Förändringarna
registreras av spolen som kan sägas fungera som en elektromagnetisk
pick-up.

För att skydda spolen och magneten från vatten är dessa ingjutna i
epoxy. Innandömet är dessutom O-ringförsett för att erhålla tätning
mot vatten, se fig 14. Används givarna vid höga temperaturer är epoxy-
iniägget utbytt mot ett temperaturbestandigt inlägg i mässing.
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O- ring Strängv Spole

Teflon-kabel

O-ring

Termoelement I ^MässiMässing

Magnet

Fig 14 IRAD-givarnas innandöme.

8.2 TEST AV IRAD-GIVARNAS TEMPERATURBEROENDE

För att kontrollera givarnas temperaturberoende gjordes försök med:

- obelastade givare

- belastade givare

De olika försöken gick till enligt följande:

1) För de obelastade givarna var man intresserad av skillnader i
värmeutvi dgni ngskoeffi cient mel1an:

a) Givarens olika delar.

Givaren placerades i en ugn och upphettades till 200°C.
UtsignaIsvariationen som funktion av temperaturen regist-
rerades. Under försöket var utsignalen liten, vilket visar
att de olika givardelarna har ungefär samma värmeutvidg-
ni ngskoefficient.

b) Givaren och graniten.

Givaren placerades i e t t stycke granit som därefter upp-

hettades t i l l 200°C. Utsignalsvariationen registrerades

som funktion av temperaturen. Utsignalsvariationen var

något större än vid försök a) , men fortfarande mycket

l i ten . Givaren och gran'ten kan al ltså sägas ha ungefår

samma värmeutvidgningskoefficient.
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Eftersom utsignalsvariationen var liten ansågs givarens temperatur-
beroende vara försumbart i temperaturintervallet 0-200°C för obelastade
givare.

2) De belastade givarna fastkilades i ett granitblock från försöks-
området. Under försöket varierades temperaturen och belastningen.
Utsignalen visade sig i detta försök vara beroende av temperaturen.

En mer ingående beskrivning finns i referens [8].

8.3 KALIBRERING AV IRAD-GIVARNA

IRAD-givarna måste kalibreras i olika typer av bergarter eftersom ut-
signalen är beroende av E-modulen hos berget (se bilaga 3). Kalibre-
ringen utfördes i laboratorium. Givarna kalibrerades individuellt i
ett granitblock från försöksområdet. Det är al l tså inte nödvändigt
att göra någon individuell kalibrering av IRAD-givarna in situ.

Vid kalibreringen belastades givarna från 0-13 MPa i intervall på

0.7 MPa, med varierande temperatur.

8.4 INMONTERING AV IRAD-GIVARNA

IRAD-givarna är enkla att inmontera med hjälp av speciella hydrauliska

verktyg som erhålls från fabrikanten.

8.5 PROBLEM

Efter en längre tids mätningar med IRAD-givarna har det visat sig att
givarna korroderar. Detta har inneburit att systemet för upptagandet
av givarna ur borrhålet ej fungerat.

På LBL har man teoretiskt bestämt sambandet mellan temperatur-spänning
för granit, referens [11]. Man har jämfört teoretiskt beräknade värden
med mätvärden från IRAD-givarna. Vid denna jämförelse har det visat sig
att det finns en skillnad mellan de teoretiskt beräknade värdena och
det uppmätta mätvärdena. För att bestämma orsaken till detta krävs en
mer ingående analys av givare och resultat.

t,

i
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9.1

USBM-GIVAREN

ALLMÄNT

Denna givare arbetar en l i g t p r i nc ip 1 i kap 7. Varje givare mäter
förändringar i borrhålsdiametern. Detta görs i t r e o l i ka r i k t n i n g a r ,
se f i g 15.

Givarens huvudkomponenter, se f i g 16, är :

1) Givarkropp

2) Mätkolv

3) Mätarm

Givarkroppens uppgift är att fixera mätkolv och mätarm samt att

isolera elektriska delar från vatten. I givarkroppen sitter även

termoelementet inmonterat (se kap 5.1).

Mätkolvarna förmedlar förändringar i borrhålsdiametern till mät-

armarna. Kolvarna är O-ringförsedda för att erhålla tätning mot

vatten, se fig 17.

Givarkropp (1)

Mätkolv(2)

Mätarm (3)

Fig 15 USBM-givaren.
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Elektriska ledningar Resistivo töjningsqivore Mätkolv

Givarkropp

Mötarm

Fig 16 USBM-givarens huvudkomponenter.

Fig 17 Mätkolv.

O - ring

Brickor

På mätarmarna (se fig 16) sitter resistiva töjningsgivare, referens

[12]. Resi stansmätningen sker med en Wheatstonebrygga. Eftersom det

här är frågan om dynamiska mätningar användes utslagsmetoden. Meto-

den innebär att man mäter bryggans obalansspänning. På detta sätt

erhålls ett mått på de i bryggan ingående okända resi stanserna.

USBM-givarna tillverkades ursprungligen för att användas i ett litet

temperaturintervall och under förhållandevis kort tid. Man har därför

varit tvungen att modifiera givarna. Materialet i mätkolv och mätarm

utbyttes för att få samma värmeutvidgningskoefficient som i givar-

kroppen. De resistiva givarna ersattes med mer temperaturbeständiga

töjningsgivare.

Högtemperaturkabel av teflontyp användes. Tätningar har förstärkts

för att minska risken för läckage. Efter dessa modifikationer anses

givarna kunna klara temperaturer på upp till 250°C.
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9.2 TEST AV USBM-GIVARNA

Givarna testades för att kontrollera temperaturens inverkan. Detta

gick till så att givarna placerades i en mätjigg, se fig 18, som

upphettades i en ugn. Utsignalen visade sig under testen vara be-

roende av temperaturen (referens [8]).

USBM - givare

Mät ko Ivar

Mikrometerskruvar

Fig 18 Mätjigg.
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9.3 KALIBRERING AV USBM-GIVARNA I FÄLT

Givarna kalibrerades för att erhålla:

Utsignalens beroende av borrhålsdiameterns förändring. Givaren

placerades i en s k mätjigg, se f ig 18. För varje ändring av

mikrometerskruvarna på jiggen registrerades utsignalen, på detta

sätt erhölls en kalibreringskurva.

Utsignalens beroende av temperaturen. Givaren placerades obe-

lastad i-en ugn och uppvärmdes i temperatursteg varvid utsig-

nalen registrerades.

9.4 INMONTERING AV USBM-GIVAREN

Inmonteringen av USBM-givaren görs med speciella verktyg. Vid in-
monteringen justeras mätkolvarnas läge med hjälp av brickor, se fig
17.

Man försöker vid inmontering av givaren att lägga sig mitt på den
erhållna kalibreringskurvan. På detta sätt kan registrering av både
spänningsökning och spänningsminskning ske.

9 .5 PROBLEM SAMT MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR

Modifieringarna som gjorts på USBM-givarna, se kap 9.1, har visat sig
vara otillräckliga för användning av givarna i tillämpningar vid höga
temperaturer och hög fuktighet.

Högtemperaturkabeln av teflontyp var av dålig kvalitet, vilket med-
förde att sprickor uppstod vid inmontering av givarna. Via sprickorna
kunde vatten tränga in i kabeln. Givaren vattenfylldes vilket orsakade
kortslutning i givaren. För att förbättra kabeln och hindra vattnet
från att tränga in i sprickorna fylldes denna med RTV. Man bör dock
byta ut kabeln mot en högtemperaturkabel av bättre kvalité som inte
spricker vid inmonteringen.
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I I

Kabeln pluggas in i givaren via en kontakt. Denna kontakt korroderar

vilket medfört att man förlorat signalen från givaren. För att erhålla

bättre signal kontakt avsåg man att ta bort kontakten och löda fast

kabeln i stället.

Förutom dessa förbättringar avsåg man att fylla givaren med olja. Det

är då tänkt att oljan skall Jiindra vattnet att tränga in i givaren.

Materialet som utbyttes i mätkolvarna, se kap 9.1, var för mjukt,

vilket innebar att mätkolvarna nöttes vid justering, se kap 9.4 och

fig 19.

Bortnött material

Fig 19 USBM-givarens mätkolv.
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10 BESKRIVNING AV AVVATTNINGSSYSTEMET

10.1 VSRMARNAS AVVATTNINGSSYSTEM

För huvudvärmarna konstruerades enklast tänkbara avvattningssystem.
Här användes enbart en vakuumpump.

För de perifera värmarna var denna metod ej tillämpbar. Dessa varmare
är 2 m djupare belägna än huvudvärmarna, varför man vid avvattningen
måste trycksätta borrhålen. När kombinationen trycksättning och upp-
sugning tillämpades påverkades temperaturen. Av denna anledning av-
vattnades de perifera värmarna ej kontinuerligt.

Vad är då orsaken till att värmarna avvattnades?

Hindra värmetransporten via vattenavdunstning. Om vattenavdunst-
ning förekommer är det omöjligt att bestämma den exakta värme-
transporten till omkringliggande berg.

Genom att mäta upptagna vattenmängder försökte man finna en
korrelation mellan vattenflödet och spricktätheten i berget.

Temperaturen på det vatten som borttransporterades mättes med hjälp
av ett termoelement och registrerades av en datalogger. Det kunde
röra sig om ca 10 liter vatten per dygn, med en temperatur av ungefär
35°C. Detta innebar att en avsevärd värmemängd borttransporterades
via avvattningssystemet. Om man skall kunna bestämma den exakta värme-
transporten till omkringliggande berg bör man ta hänsyn till detta
vid utvärdering av forskningsresultatet.

10.2 GIVARNAS AVVATTNINGSSYSTEM

För givarborrhålen finns ett separat avvattningssystem. Målsättningen
är att skydda givarna mot vatten. Systemet, se fig 20, är uppbyggt av:

1) Kompressor

2) Vakuumpump
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3) Fördelningssystem

4) Plast--och Kopparrör . -•_

5) Plugg

Två kopparrör placerades i borrhålet. Det kortare röret (ca 1 m långt)

anslöts via ett plaströr till en kompressor. För att göra det möjligt

att bygga upp ett övertryck, placerades en,plugg i borrhålsöppningen.

Det 6.5 m långa kopparröret användes för att suga upp vatten. I fig 20

ser vi att nedre delen av borrhålet lämnades vattenfyllt. Genom detta

förfarande ville man undvika att smutspartiklar sögs in i kopparröret.

Uppsugningsröret anslöts via ett plaströr till ett fördelningssystem

för att erhålla en separat avvattning av värja givarborrhål. Med hjälp

av fördelningssystemets ventiler reglerades avvattningen så att endast

ett givarborrhål avvattnades åt gången. Varje borrhål avvattnades 1-2

gånger i veckan (sekventiell avvattning).

Det upptagna vattnet mättes och bokfördes. På samma sätt som för

värmarna, försökte man finna en korrelation mellan vattenflödet och

spricktätheten i berget.

Borrhålen i extensiometerorten lutade svagt uppåt, vilket innebar att

vattnet kunde rinna ut ur dessa. Man talar här om självavvattning.

En mer ingående beskrivning av avvattningssystemet finns i referens [8]



Plaströr

3 Fördelningssystem

Mätglas

Jordledning
Gummibussning

Vatten

Smutspartiklar

Fig 20 Givarnas avvattningssystem.
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Nedan följer en sammanställning för hur avvattningen är anordnad
för de olika givartyperna.

Givartyp

Extensiometrar
(vertikala)

Extensiometrar
(hori sont ella)

USBM-givare

Awattning

Sekventiell Själv

X

X

Ingen

X

Termoelement

IRAD-givare

Fig 21 Sammanställning över avvattningssystemet.

10.3 RESULTAT OCH SLUTSATSER

Avvattningssystemet konstruerades för att minska givarkorrosionen
och undvika at t vatten trängde in i givarna. Den sekventiella av-
vattningen av givarhålen visade sig dock ej vara tillräcklig.
Vattnet som lämnades kvar i nedre delen av borrhålet, se fig 20,
förångades p g a den höga temperaturen. Vattenångan medförde a t t
givarna vattenfylldes och korroderade. Detta ledde t i l l kortslut-
ning i givarna som därmed blev funktionsodugliga. Vid avvattningen
trycksattes samtliga borrhål. Detta innebar en ständig tillförsel
av syre, vilket påskyndade korrosionen.

Trots avvattningssystemet har det visat sig at t kombinationen av
vatten och värme fört med sig mycket svårbemästrade problem för
vissa givartyper. Vad dessa problem inneburit för respektive
givartyp, finns beskrivet i e t t tidigare kapitel.



1

38

Det är alltså i Stripa omöjligt att med ett avvattningssystem skydda
givarna mot vatten. Här måste istället en utveckling av givare för
denna typ av mätningar ske.



39

11 SIGNALBEHANDLING

11.1 ALLMÄNT

För att minimera störningar mellan kraftförsörjnings- och signalkablar
bör dessa särskiljas så mycket som möjligt.

I Stripa används separata kabel stegar till varje försöksområde, kraft-
försörjnings kablarna löper längs en linje med kabel stegar och signal-
kablarna längs en annan. Via dessa separata kabel stegar överförs signal-
kablarna från givarna till signaldelarna.

Signaldel arens uppgift är att fördela de analoga signalerna från
givarna till dataloggrarna och Modcomp's REMAC. Varje analog givarsignal
behandlas alltså i två parallella system, för att man vid fel på något
av systemen inte skall behöva förlora några'mätvärden.

11.2 DATALOGGER

Dataloggrarna används för att kontinuerligt registrera givarsignalerna.
Om dataloggern vid den kontinuerliga avläsningen upptäcker att någon
variabel är utanför tillåtet Innråde meddelas detta. Dataloggern skriver
då ut den larmande givarsignalen och dess värde med röd text. Samtliga
signalvärden skrivs dessutom ut fyra gånger i timmen. Dataloggerns
utskriftsenhet används som printerenhet.

Vid försöken i Stripa används tre olika fabrikat av dataloggrar:

Aurex Autodata Nine

B & F

IRAD

Aurex Autodata Nine och B & F används för den analoga signalbehand-
lingen och IRAD används för den digitala signalbehandlingen.
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11.2.1 Analog Signalbehandling

Dataloggarna som används i Stripa för den analoga signalbehandlingen
kan sägas vara uppbyggda kring:

Mikroprocessorn Intel 8080A, referens [13]

A/D omvandlare av integrerande typ, referens [75]

PROM-minnen som innehåller program för skalning av
insignalen till lämpliga enheter

Klockkrets

Autodata Nine används för registrering av samtliga extensiometer-
signaler. Detta gäller även signaler från en del termoelement och
varmare. Sammanlagt innebär det att ca 500 analoga ingångar behövs.
Autodata Nine har endast 40 stycken analoga ingångar. Därför används
skannrar för att expandera antalet analoga ingångar till dataloggern.
En skanner är en speciell fjärrstyrd anpassningsenhet med vars hjälp
antalet analoga ingångar kan expanderas. Varje skanner har 100 ana-
loga ingångar.

Till Autodata Nine kan 10 st anpassningsenheter anslutas. Detta medför
att varje datalogger kan behandla 1000 analoga signaler. I Stripa
används 5 st skannrar eftersom 500 analoga signaler skall behandlas.
Skannrarna hopkopplades i serie med dataloggern, se fig 22.

Till B & F datalogger anslöts samtliga signaler från USBM-givarna. I
B & F:en sitter även ett likspänningsaggregat för att mata Wheatstone-
bryggorna (se kap 9.1).
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SKANNER

m SKANNER

1
1 • SKANNER

i

1 «

SKANNER

]

AUTODATA
NINE

1 SKANNER

C 1 1OO kanaler

V», ] 100 kanaler

-

C ^ 1 100 kanaler

C I 100 kanaler

Q I 100 kanaler

Fig 22 Hopkoppling av skannrar.

11.2.2 Digital Signalbehandling

För den digitala signalbehandlingen har man inte två parallella
signalbehandlingssystem. Här anslöts dataloggern istället i serie
med datorn.

Dataloggern mäter givarsignalens frekvens som därefter omvandlas
till ett binärt tal (referens [14]) med 24 bitars upplösning. Ett



42

speciellt interface omvandlar det binära talet t i l l BCD-kod (refe-
rens [15]). Detta för att kunna kommunicera med Modcomp's I0IS. För
varje mätvärde överförs 6 BCD-siffror, som är dataloggerns maximala
upplösning, t i 11 processorn.

11.3 REMAC

REMAC (se bilaga 4) är ett fjärrstyrt datorinterface. Interfacet kan
fjärrstyras.upp till 1.6 km från processorn. REMAC placerades mitt i
försöksområdet för att minska störningarna som uppstår i långa led-
ningar, överföring av data från REMAC till datorns CPU sker via DMA
i 2 st koaxialkablar. Serieöverföringen sker asynkront (referens [15]),
Kommunikationen mellan REMAC och CPU:n sköts av en asynkronkommunika-
tionsmultiplexer.

Signalerna som överförs asynkront definieras enligt följande, se fig
23:

Logisk etta.
Det krävs två på varandra följande positiva bitar för a t t
definera logisk etta.

Logisk nolla.
Det krävs två på varandra följande bitar varav den första
måste vara negativ och den andra positiv för att definera
logisk nolla.

logisk 0

+14V

Startbit

1 2 stoppbitar

-14V

" / / • T
paritetsbit

b Fig 23 Asynkron serieöverföring.
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Som extra kontroll av överföringen används paritetsbitar. Detta för-
farande möjliggör att signalerna kan överföras mer än en kilometer
utan att erhålla några störningar av betydelse för signalen.

11.4 OBSERVATIONER OCH SLUTSATSER

Autodata Nine har under försökstiden fungerat mycket tillfredsställande.
Dataloggern har mycket bra prestanda och är dessutom användarvänlig.

B & F datalogger är av äldre fabrikat än Autodata Nine och har inte
lika bra prestanda. A/D omvandlingen håller exempelvis inte lika hög
klass som Autodata Nines. B & F:en har även haft driftstörningar under
försökstiden.

Som kopia används printers för samtliga dataloggers. Här bör man
istället använda hålremsa eller magnetband för lagring av data. Orsaken
till detta är framförallt:

ekonomisk vinst

enklare handhavande

mindre tidsåtgång

Kopian skall användas för att inte förlora värden då datorn är ut funk-
tion. Efter driftstörningen är det enklare och snabbare att mata in
värdena från remsa eller kassett. Att göra det manuellt är tidskrävande
och därmed även oekonomiskt.

Efter ca 160 dagar råkade man byta plats på tidskal eförsökets och full-
skaleförsökets analoga interface (se bilaga 4). Då upptäcktes en 30%-ig
förändring i utsignalen för samma insignal, se fig 24. Fyra veckor
senare bytte man åter plats på interfacen eftersom man inte lyckats
åtgärda felet.

Genom att ansluta referensspänningar till de analoga interfacen kan
dessa kontrolleras. Vid varje samplingstillfälle avläses referens-
spänningarna och en larmutskrift erhålls om ".agon spänning är utanför
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UIOE RANGE OFFSET PROBLEM

c
ae
U-J
c».

§2.0 1 6 2 . O

TIMECDAYS)

ACTUAL
X« 1.497
Y« -1.746
Z* 7.000

PREDICTED
X* K 497
Y= -1 .746
Z« 7 .000

232 . O

SENSOR 318

SENSOR 918

Fig 24 Wide Range offset problem.
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t i l l å t e t område. Ett fel kan al l tså upptäckas omgående på detta sätt.

Vid försöken i Stripa A/D-omvandlas samma signal på flera olika ställen
av olika typer av A/D-omvandlare. Man bör is tä l le t endast A/D-omvandla
varje signal en gång eller åtminstone använda samma typ av omvandlare
om flera omvandlingar är nödvändiga.
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12 DATOR OCH KRINGUTRUSTNING

Centralenheten vid försöken i Stripa är en Modcomp IV-25. Datorn
använder 32 bitars fixpunktsaritmetik. Totalt finns 512 K-byte
kärnminne. Dessutom finns två 50 M-bytes skivminnen. Kommunikationen
mellan skivminnet och kärnminnet sker via DMA. Detta görs för att
snabbt kunna överföra stora datamängder utan att CPU:n är inblandad.
Den yttre enheten sköter själv kontrollen av minnesadresseringen.
Överföringshastigheten mellan skivminnet och kärnminnet är 312 K-byte/
sek.

Förutom dessa minnesmöjligheter finns två magnetbandspelare på vardera
22 M-byte. Deras främsta uppgift är:

avkopiering av skivminnet varje dag för att få en back-up kopia

lagra "rådata" och ingenjörsdata. Dessa band sänds till USA

inmatning av beräknade.värden (referens [11])

För programmering finns två Ann Arbor 4080 bildskärmsterminaler och
för att erhålla plottar finns två grafiska terminaler, Tektronix 4014.
Dessa terminaler har en överföringshastighet på 960 ASCII-tecken/sek.
Från ovanstående terminaler kan en kopia av bildskärmen fås via en
print/plotter av typ Versatec.

I kontoret på marknivån finns en bildskärm samt en skrivare för att
vid strömavbrott och driftstörningar kunna kontrollera datorn.



Termoelement
Extensiometrar
Varmare

Termoelement
Extensiometrar
USBM-givare
Varmare
I rad-givare

Grafiska terminaler
Printer/
plotter

Fig 25 Dator och kringutrustning.



48

13 BESKRIVNING AV PROGRAMVARAN

STACQ: Prograimet startas av operatören e f ter stopp av något s lag ,

exempelvis strömabrott. Äterstartst iden skr ivs in i system-

parameterfi len (se kap 14.1). Tiden antecknas även på

h i s t o r i e f i l e n . Kallar på ÄCQUIR.

ACQUIR: Läser A/D och d i g i t a l data från REMAC. Får information om

hur den skal l läsa f rån systemparameterfilen och sensor-

parameterfi len (se kap 14.2). Det in läs ta värdet kallas

rådata och lagras i ko r t t idsda ta f i len .

Kontrol lerar pari teten (se kap 11.3) och gör en u t s k r i f t

på teletypen om något värde är f e l a k t i g t . Detta program

exekveras var 15:e minut. Det tar ca 2.5 minuter för ACQUIR

a t t läsa av a l la kanaler. Kallar på ENGCON.

ENGCON: Läser rådata från k o r t t i d s f i l e n och omvandlar dessa t i l l

v o l t . Om något värde är f e l ak t i g t görs en u t s k r i f t på t e l e -

typen .

Omvandlar rådata t i l l ingenjörsenheter. Skalfaktorerna fö r

denna omvandling hämtas f rån sensorparameterfilen.

ENGCON måste exekveras åtminstonde en gång per dygn annars

för loras data eftersom ko r t t i ds f i l en överskrivs ef ter denna

t i d .

Lagrar data i korttidsminnet och på magnetband i form av

ASCII-tecken. Kallar på CKNAVG.

CKNAVG: Kontrollerar om de omvandlade värdena är inom t i l l å tna

larmgränser och larmar i förekommande f a l l . CKNAVG bildar

medelvärden av ingenjörsenheterna. Informationen om hur

medelvärdesbildningen ska ske finns i systemparameterfilen.

MID: Uppdaterar plottrarna en gång per dygn.
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PLOT: Innehåller rutiner för generering av plottar.

I fig 26 följer en sammanställning av programvaran och skivminnes-
filer.



YTTRE ENHETER PROGRAM

Samplade data,
Larm med.

Teletype

ata ing, enh.
Larm med.

Larm med.

ACQUIR

ENGCON

CKNAVG

Återstart daa/iid
Läs inf.

Inf, om medel värdesbil dm* ng

Rådata
Rådata
Ing, enh.
Ing, enh.

Läs information

Skal, faktorer
Alamuaränser

SKIVMINNEN

SYSPR
System-
parameterfil

DATBUF
Korttids-
data

SNSRPF
Sensor
parameterfi 1

Medelvärdesbild data

ACQDAT
Långtids-
data

Återstart
Alarm
Alarm

HSTORY
Historie-
data

Fig 26 Sammanställning av programvaran.
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14 BESKRIVNING AV SKIVMINNESFILER

• 14.1 SYSTEMPARAMETERFILEN

Som namnet anger innehål ler f i l e n information om systemets parametrar.
Total t d e f i n i e r a s 28 ol ika f ä l t . Nedan f ö l j e r en beskrivning av de

t v i k t i g a s t e parametrarna.

SRFDAT: Systemets referensdag/tid.

» FTGRAN: Bes tämmer ACQUIR:s s a m p l i n g s t i d ( s e kap 1 3 ) .

NUMEXP: Totala anta le t experiment.

» SNSTOT: Maximalt antal sensornummer.

LATRUN: S e n a s t e sampl ings t iden for ACQUIR.

» XPRNUM: Experimentnummer

1) Fullskaleförsöket

2) Fullskaleförsöket med perifera varmare

» 3) Tidskalat försök

STORBK och STORNT: Dessa beskriver hur medelvärdesbildningen skall
1 ske under experimenttiden.

i

LASTON: Återstartstiden.

14.2 SENSORPARAMETERFILEN
I

På denna f i l finns all information om givarna lagrad. För varje givare

finns en record definierad. Den kan innehålla 90 fält (referens [8] ) .

Många program utnyttjar sensorparameterfilen som informationskälla.
• Bilaga 5 visar hur en record i sensorparameterfilen kan se ut för et t

termoelement.

it
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15 KRAFTFQRSORJNING

Kraftförsörjningen t i l l gruvområdet ombesörjs via 2 st ledningar. En
kraft ledning på 30 kV från B i l le rud och en reservledning på 10 kV f rån
Motala. 30 kV-ledningen Hr ansluten t i l l en lindningskopplad t rans for -
mator med två funkt iont .

1) transformera ned inspänningen t i l l 10 kV 3-fas spänning

2) f i l t r e r a bort långsamma nätvariat ioner

Från transformatorn i dagen fö rs spänningen v ia en 3 x 16 kvadrats-
ledning ner t i l l försöksområdet på 360 metersnivån. En separat 50
kvadratsledning, den s k huvudjorden, är dragen t i l l försöksområdet.

På 360 metersnivån transformeras spänningen om t i l l 380/220 V 50 Hz.
Den transformerade spänningen omformas av en motorgenerator t i l l
208/120 V 60 Hz. Denna växelspänning används som matningsspänning
t i l l datorn och den i försöksområdet använda instrumenteringen.

För a t t v id strömavbrott erhå l la reservkraf t , inskaffades en d iese l -
generator. En automatisk switch känner av den inkommande spänningen
och s ta r ta r automatiskt diesel generatorn v id strömavbrott. Kraven
som stä l ldes på reservsystemet var a t t strömavbrott inte f i c k vara
längre än 1 timme för värmarna respektive 67 timmar för datorsystemet.
Reservkraftsystemet är uppbyggt för a t t uppfy l la dessa krav.
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Bilaga 1 1(2)

DCLVDT (LVDT)

LVDT är en givare av differentialtransformatortyp. Totala mätområdet
är 25.4 mm. LVDT:n se fig B1-1, består av:

1) Oscillator

2) Demodulator

3) RC-filter

4) Spole

5) Kärna

Alltsammans är inkapslat i en stålcylinder som är f y l ld med epoxyharts.
De elektriska ledningarna t i l l och från kapseln är teflonisolerade.

Axiell rörelse

DC-IN

1

os c
43

i II
1E

2
DE-

Modulator

3
RC

Filter
DC-UT

-U-
I

DC LVDT

Epoxy harte |

Fig B1-1 DC LVDT



Bilaga 1 2(2)

Den principiella funktionen är följande. Oscillatorn omformar lik-
spänningen till en växelspänning. Växelspänningen inducerar en spän-
ning i sekundärlindningen, där spolens induktans är en funktion av
kärnans läge. För att komma ifrån olineariteten används två sekun-
därlindningar som är fasvridna, se fig B1-2 och referens [12].

På sekundärsidan finns även en demodulator och ett RC-filter för
filtrering av bärfrekvensen.

LVDT-givarens driftsäkerhet är testad i varierande temperatur och
fuktighet (50-100%). Driftsäkerheten visade sig vara mycket god
och det kan antas att givaren har 5 års MTBF (Minimum Time Before
Failure).

Sekundärsidan
Spole 1 Spole 2

Spole 2

T T T T T T T T i M I I I H l j l l l l l l H I M I I M I I I U I I

L
-L. I J-

nmiiiiimnrnmniminnmirTTTTT
Spole

Primärsidan

mitt läge

Fig B1-2 LVDT:nas utsignal som funktion av järnkärnans läge.
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SUPER-INVAR

DATA. SHEET

Super-Invar is a special composition of a nic.kel/iron alloj^with an
extr»T:ply low thermal expansion coefficient: a'"<_ 0.36 x 10 /°C.. The
machinabil'ty of Super-Invar makes it ideal for many applications re-
quiring, thiimal stability. Burleigh offers standard flige.rounds, bars
and flats rough cut to a tolerance of + . 2cm^with a, tnil¥ quality su£-
face finish. Maximum length of any piece is "180cm dua'tV chamber litni-
tatinns in the Super-Invar heat treating process. jjjf. .''*.

TYPICAL SPECS OF SUPER-INVAR "' ^'

Therirnl Expansion Coefficient at 20°C (cm/cm/°C): £3.6 x 10" V

Dfcpsit:y (lhs/cu.in.): .294 ' ".;

Tensile Strength (p.s.i.): 69,800 ': *f" - fv • -.r!>'

Yield Strength (p.s.i.): 43,900 "^' "

Elr-.can'on in 2", Z: 38 ';},

Modulus of Elasticity (p.s.i. x 10 ): 21.5

?ai;.f.'jns Rstio: .234

Roc'-.we 11 i

The w.-uhining of Super-Invar is only slightly more complicated than
regular inv.sr. Machining properties are similar to stainless steelsi. '''<-,
l\:-\\'i>-, si c-er speeds will be rr-quired. An experienced .niäcninfist; is . ' .
nor.c. • ry to achieve high quality surface finishes withoijitecoJji work* ; '**
ing the r.iic-rial. Excessive heat generate«!1 during the machining process.. •
will .-inric.il the Super-Invar and alter the thermal expansion coefficient.

TJurli i;.!i '..'ill quote to print for machiningv|»uper-Invar.
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I •

^i rftocV.s all sizes of Super-Invar' indicated on the pEt^e list.^ Bifit
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Analysis of a Vibrating-wire Stress Gage in Soft Rock

t An analytical, numerical and laboratory-experimental
analysis and calibration of the response of a vibraiing-wire
stress gage in soft rock

by A.F. Fossum, J.E. Russell and F.D. Hansen

ABSTRACT—An analysis lot the in situ elastic response of a
vibiating-wire stress gage in soft rock (£ < 10s Mpa) has been
accomplished with the use ol the finite-element method and
approximate analytical procedures. The vibrating-wire stress
gage is not a true stressmeter in that it is somewhat dependent
on rock-modulus changes. Conventional procedures for
calibration include the assumption that this dependency is
linear with respect to rock modulus. In this analysis, a nonlinear
relationship is demonstrated and an approximate mathematical
expression is derived lot it. Good agreement is obtained
between theoretical calibration factors and test results on
laboratory-scale samples with the stressmeter.

Introduction
The purpose of this paper is to describe a method to

calibrate the vibrating-wire stress gage for use in soft
rocks such as coal. This stress gage may be classified as a
borehole-inclusion stressmeter and, as such, differs from a
borehole deformation gage in that its modulus of elasticity
is greater than that of the rock. In general, if continuity
or stresses and displacements is maintained across the
entire interface between the stressmeter and the surrounding
ruck, then changes in the rock stresses result in changes in
stresses in (he siressmeter. For a familiar cylindrical-
inclusion stressmcter, which is an exact fit in a circular
hole, a mathematical relationship can be found between
the stresses in the stressmeter and those in the rock. This
relationship is strongly dependent upon the ratio between
the moduli of rigidity of the stressmeter and of the rock,
and weakly dependent on the corresponding ratio of
Poisson's ratios. If the respective Poisson's ratios are
nearly equal, then the ratio of stress changes approaches
a constant value as the modulus of the stressmeter

Al Itiwum. J.l. Kiiwell und F.D. Hansen are Resident Research
I rn meer. ke\ulenl ('ømttliunt and Project Engineer, respectively,
Kl. .'Sl-I C• />.... Hupid Cay. SP $7701.

rul vi »u> pit tented at IV76 bESA Spring Meelinn held in Silver Spring,
Ml> tm May * 14.

becomes many limes that of the reck. Unfortunately, a
uniaxial-stress change may result in a discontinuity between
the stressmeter and the rock over part of the interface,
i.e., a loss of contact. Once this occurs, the mathematical
relationship becomes invalid relating the ratio between the
stress changes in the rock and the corresponding stress
changes in the stressmeter.

The vibrating-wire stressmeter somewhat overcomes this
problem in thai initially it has a limited area of contact
between the gage and the rock. However, a mathematical
relationship relating the change in' wire stress to the
change in the corresponding rock stress has not yet been
determined. The prime difficulty here is that the vibrating-
wire stressmeier is somewhat dependent upon the modulus
of the rock. One of the main objectives of this paper is to
develop a mathematical expression for this dependency.

The principle of operation of the response of the
vibrating-wire stressmeter is based on the fact that the
fundamental frequency of a stressed wire is proportional
to the applied stress in the wire. Figure 1 presents a
cross-sectional view of the stressmeter set in the borehole.
Since the gage body is wedged tightly into the borehole,
any deformation of the borehole will change the
compression on the gage body and, thus, the stress in the
wire. In order to measure the fundamental frequency of
the wire, the readout head energizes the coil as shown in
Fig. 2. The coil deflects the wire, inducing resonant
vibration. The vibrating wire induces a periodic voltage in
the same coil; the period of this signal is measured and
displayed on the readout head. A complete discussion of
the operation and use of the vibrating-wire stressmeter is
given by Hawkes and Bailey.'

During the course of this investigation, the stressmeter
and the borehole were modeled in considerable detail by
the use of finite elements, and a corresponding calibration
curve was obtained by appropriate numerical procedures
for a wholly elastic stressmeter/rock system. This
calibration curve was in close agreement with approximate
analytical results, and results from a series of controlled
laboratory experiments on low-modulus materials (i.e., a
Young's modulus of elasticity between 2.76 X 101 Mpa

Reprinted Fiom: EXPERIMENTAL MECHANICS, Vol. 17, No. 7,261-264, July 1977
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and 3.24 x 10* Mpa).

Analytical Approximalion

t quivalvnt Systom-utlUnoss Approach
An equivalent system-response approximalion may be

developed by first considering the nature of the uniaxial-
sircss-sensitivity factor, a. This factor is defined as

change in wire stress

Therefore

change in rock stress

Ewåw

artw

where Ew, tw, d„, and I«, are respectively Young's
modulus, strain, change in length and original length of
the wire, and oy is the change in the uniaxial stress applied
to the rock. As will be shown later, 6W is proportional to
oy and, therefore, a should be constant for any ar

provided that the system remains linearly elastic.
For the laboratory-calibration configuration, the

equivalent system approximation consists of replacing the
gage and wedge assembly by two springs in series and
using the principle of superposition. As shown in Fig. 3,
a plate with, a hole of radius r0 is loaded by the uniaxial
stress, ar, under plane-stress conditions. The empty hole
would close by an amount 6,. This empty-hole closure
may be calculated from

(Tr

h Co)

where closure is taken as positive and where Er is Young's
modulus of the rock, and h(r0) = 6r0 may be derived
from the theory of elasticity. It is interesting to note that
6. is independent of Poisson's ratio for a state of plane
stress.

The second solution used in the superposition, as shown
in Fig. 3, consists of two diametrically opposed forces P
acting in the borehole parallel to the direction of ar. If
the forces, P, are assumed to act over an angle, 2/3, the
total change (opening) in the vertical diameter is

-P

Er
h (P. vr. 0

where the flexibility coefficient /2( /3, vr, t) is a function
of the angle of loading p, Poisson's ratio of the rock
v r, and the thickness of the plate /. The force P may be
expressed as

P = K,Q6

where K,a is the stiffness of the gage assembly and å is
the actual hole closure with the gage installed. Then the

rftm f »lot*

vlbrMtJng Mr»

Fig. 1—Cross-sectional view of a vibrating-wire stressmeter
transducer in a smooth borehole (Hawkes and Bailey1)

expansion, åp, is given by

h (fl. vP, t)6

The actual hole closure, 6, is the sum of 6. and 6P, and
thus

6 = 6. + 6P

or

E, (ro) - (P. vr ,

Solving for 6, one finds

6 =

If one assumes that åw is approximately equal to the
change in diameter of the gage 6S, and uses K. for the
gage stiffness,

å ^ å or/tiro). -* -

here the relationship between^ and a, has been used; i.e.,

P = Kta6 = K„åt

or

å, = (K,./Kt)å

Fig. 2—Cro::s-seclional view ol coil assembly
loi vibrating-wue transducer (Hawkes and
Bailey')

f 1.1*1 ctf * 0.279 cm DIM.)
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1 1 ! 1 1 l i 1

Fig. 3—Schematic of superposition principle
involved in analytical procedures

I t I t 1 1 I I

The finite-element method results indicate that 6, is
approximately equal to 6W. Therefore, the assumption
that 6W = 6t introduces little error. With the above
approximation to åw, a becomes

/.(ro) (K../K.)

For the particular gage used in this study1, the measured

value of the gage-assembly stiffness is

Kg. = 9.98 x HPN/m

From Nevel1 as reported by Hawkes and Bailey1, the gage
stiffness is approximately

Kg = 1.28 x 10 'N/m

Expressions for/i (r0) and / 2 ifi, vr, /) are easily derived
are given with /•<> = 1.9 cm, /3 = 5°, vr = 0.25, and
t = 3.81 cm, as

fi(r0) = 6r0 = 0.1143

jsindi) In [cot(^- = 132.67

For£ w = 2.07 x 10' Mpa and lw = 1.98 cm,

9.3
£r*10-" 1.324

Tig 4—Finile-element mesh of testing configuration

Values of a calculated from this formula arc shown in
Fig. S where they are compared with the finite-element
method and experimental results.

We conclude that the'response of the gage can be
approximated analytically. The approximation is better
for higher modulus materials and the relationship between
a and ET is nonlinear rather than linear contrary to
current practice.

Biaxial-stress States
For the analytical approximation, it can be shown that

the procedure for determining stress changes in biaxial-
stress fields is identical to that published by Hawkes and
Bailey1.

Stresses Induced by Setting the Gage
A stress field is induced in the rock as the gage is set.

If the rock remains linearly elastic, this induced-stress
field is of no consequence. However, if the induced
stresses plus the stresses existing before the gage is set
exceed the yield or fracture strength of the rock, the
sensitivity factor a will no longer be independent of the
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Fig 5—Uniaxial sensitivity iactor as a lunciion ot
Young s modulus ol the rock

stress change, or. It is possible to estimate the stresses
induced by selling the gage from the change in period of
the gage wire. However, an analysis, not given here,
indicates that it may be difficult to set gages particularly
in uniaxially loaded plates in the laboratory without
inducing local fractures and /or yielding. If such local
failure zones exist, a may depend on the stress field
exisiing before or is applied. Should this situation arise in
field applications, particularly coal pillars, 'the usefulness
of the gage results would be questionable.

. Numerical Procedure

Finite element Model
The finite-element method is used to analyze the

behavior of the vibrating-wire stress gage when the gage
is subjected (o a known stress level. An eight-noded

„ isoparametric quadrilateral is employed. The model
represents a 45.7 by 45.7-cm square block of rock with a
3.81-cm-diam borehole in the center as shown in Fig. 4.
Since the vibrating-wire stressmeter functions by reading
the period of a vibrating wire tensioned diametrically
inside a hollow steel cylinder as it changes in length, the
finite-element models were used to determine the axial
shortening (or lengthening) of the two points in the gage
at which the wire is attached as the peripheral block was
loaded at a specific stress level. The natural frequency of
the wiic can be determined and, hence, sensitivity curves
relating strcssmeler response to applied stress can be
readily determined.

The finiic-dcmcnl analysis of the gage is comprised of
a piiiiiiniM» study concentrating on the response of the
f;it'c as the modulus of elasticity of the rock is changed.
As a toiili, the uniaxial sensitivity factor, o, was determined
to iiir> nonlinearly with the modulus of elasticity with

accentuated nonlincarily for moduli less than 3.43 x 10'
Mpa.

Experimental Procedures
In an attempt to assess the predictive capability of the

results obtained analytically and numerically, an experi-
mental program was undertaken. The experimental
investigation involved the use of a number of soft
materials (Young's modulus, E < 3.45 x 10* Mpa) in
order to evaluate the soft-rock gage response. These soft
materials included blocks of plaster of Paris (POP),
cement mortar and small aggregrate concrete. The
dimensions of the blocks of POP, mortar and concrete
were 38.1 x 26.7 x 8.89 cm, and of the coal blocks
approximately 25.4 X 17.78 X 7.62 cm.

Three gages were used with initial readings between
1800-1900, with one gage used per each block tested. In
each test, the soft-rock wedge and the aluminum soft
shoe were set in a 3.91-cm-diam hole drilled with a
thin-walled diamond-impregnated coring bit.

A 1,779 MN capacity Tinius Olsén testing machine was
used for applying the loads tc the blocks. Each test
block was set between the platens of the testing machine;
a 12.7-cm hemispherical seat resting en a 2.54-cm steel
plate distributed the load evenly over the end of the
block. A strip of ordinary cardboard was placed between
the end of the test block and the contacting steel.

After each block was arranged in the testing machine, a
nominal load of 10 percent of the expected unconfined
compressive strength was applied. The gage was then set
firmly in the ho'le and allowed to stabilize for 30-45 min.

Comparison and Discussion of Results
The analytical, finite-element and experimental results

for the uniaxial sensitivity factor a of the gage are
summarized in Fig. 5 as a function of Young's modulus
of elasticity for the rock. Unfortunately, the value for
the sensitivity factor a that we obtained experimentally
for coal differs drastically with the value predicted
theoretically. The experimentally determined values of a
for coal were found to depend on the stress change,
indicafing that the system was not responding in a linear
elastic manner. One possible explanation for lower-than-
expected values of o is that the gage may be penetrating
into the rock, and the wire is therefore not shortening as
much as the elzstic theory predicts. In the case of
laboratory-determined values of a that are of greater
magnitude than expected, a possible explanation is thai
cracks develop in the rock during loading, thus softening
it and forcing more of the load to be transmitted through
the gage. As additional load is applied to the gage, the
wire- continues to shorten and the corresponding a is
greater than predicted from the theory of elasticity.
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REMAC

Maximal t a n t a l ana loga i n s i g n a l e r t i l l REMAC ä r 512 s t y c k e n . I REMAC

omvandlas de analoga signalerna t i l l digitala. Systemet kallas Wide-

Range-Relay-Input-Subsystem.

Funktionssättet är följande. De analoga signalerna f i l t reras av ett
RC-filter, för at t eliminera bärfrekvensen. På ingångarna sit ter
dessutom ett överspänningsskydd. En multiplexer läser av kanalerna
med avläsningstiden 390 ys/kanal. Efter multiplexern si t ter en för-
stärkare med varierbar förstärkningsfaktor. Om insignalsen värde är
mindre än 0.375 ggr fu l l skalevärdet ökas förstärkningen med en
multipel av 2. Omvandlingen från analog t i l l digi tal signal sker med
en A/D-omvandlare av integrerande typ. Efter A/D-omvandlaren s i t ter
en isolator för at t erhålla galvanisk isolation mellan hög- och låg-
spänning.
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FIELD- -LABEL-

C 1) RECORD NUMBER

(. 2) ACTIVE SENSOR CT OR F)

( 3) SENSOR NAME

< 4) QUALIFIER NOTE

( 5) SENSOR TYPE CODE

( 6) SNSR SUBTYPE

( 7) TRANSDUCER NUM

( 8) PAIR/LENGTH CODE

( 9) INPUT CHANNEL

C 10) REMAC NUMBER

( i n DATA LOGGER

( 12) EXPERIMENT CODE

( 13) HOLE ID

C 14) EXPERIMENT ORIGIN. RHO COORD

C 15) EXPERIMENT ORIGIN,THETft COORD

( 16) EXPERIMENT ORIGIN, Z COORD

( 17) DEPTH

**>> ****** Rf s>D 2 **********

10;21" 7/30/1979 ;

-CONTENT-

TRUE

THERMOCOUPLE

USBM THERMOCOUPLE

0

1

0

3S8

1

2

1

Ul

1.5000

0.00000

0.85000

3.5000
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( 18) ENGINEERING UNITS

( 19) QUANTITY
TEMPERATURE

( 20) LAST TURNED ON

(21) LAST TURNED OFF

( 22) TEMP 0 TIME 0

( 23) COEFF OF EXPANSION

( 24) DIAMETER

( 25) ASSOC SMSR RCRD (1)

C 26) ASSOC SNSR RCRD (2)

( 27) ASSOC SNSR RCRD (3)

( 28) ASSOC THRMO RCRD (1)

( 29) ASSOC THRMO RCRD (2)

C 30) ASSOC THRMO RCRD (3)

( 3 D ASSOC THRMO RCRD (4)

( 32) ASSOC THRMO RCRD (5)

( 33) ASSOC THRMO RCRD (6)

( 34) ASSOC THRMO RCRD (7)

( 35) ASSOC THRMO RCRD (8)

( 36) ASSOC THRMO RCRD (3)

DEGREES C

7/13/78

10.0000

0.00000

38.000

201

202

203

0

0

0

0

0

0

0

t;

1. i
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C 37) ASSOC THRMO RCRD (10)

i 38) EXPERIMENT ORIGIN, X COORD

C 39) EXPERIMENT ORIGIN, Y COORD

( 40) EXPERIMENT ORIGIN, 2 COORD

( 41) MINE ORIGIN, X COORD

( 42) MINE ORIGIN, Y COORD

( 43) MINE ORIGIN. Z COORD

( 44) ORIENTATION CODE

( 45) ...XI

( 46) ...Yl

( 47) ...ZI

( 48) ...X2

( 49) ...Y2

( 50) ...Z2

(51) SENSOR CALIB'D (T OR F)

( 52) CALIB CODE (1)

( 53) CALIB CODE (2)

( 54) ZERO OFFSET

0

0.5055B4E-05

1.5000

0.85000

324.14

1008.6

342.15

0

Ø.ØEIØØØ

0.00000

Ø.ØEIØØØ

0.00000

0.00000

51.000

TRUE

4

0

0.00000

I
f
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< 55) RE-ZERO OFFSET

C 56) SHUNT

C 57) SLOPE

C 58) COEFF fl

( 59) COEFF B

( SB) COEFF C

C SI) COEFF D

(. 62) COEFF E

C 63) Hl ALARM LIM

( 64) LO ALARM LIM

( 65) DELTA ALARM LIM

( 66) LO VOLTS LIB

( 6?) HI VOLTS LIM

( 68) LO PERIOD LIM

( 69) HOLE DIRECTION

( 70) SENSOR FIRST TURNED ON

< 71) INFO LINE I
COEFF A-E SET FROM CALIBR GRAPHICS FILE

C 72) INFO LIME 2

( 73) INFO LINE 3

( 74) INFO LIME 4

0.00000

0.00000

0.00000

0.31595

23.927

0.15107

-.010743

8.197998E-03

0.06600

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

B

B
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( 75) INFO LINE 5
t

C 76) INFO LINE 6

( ??) DOCUMENT CROSS-REF 1
B-F 115 CDflTA LOGGER ID.)
( 78) INFO LINE 7

( 79) INFO LIME 8

( 80) DATfl LOGGER CHANNEL

( 81) COEFF F

( 82) COEFF G

( 83) COEFF H

( 84) COEFF I

( 85) DE-BUG

C 86) TEMP CORRECTION CONSTflNT

( 87) ftSSOC SMSR RCRD (4)

( 88) ASSOC SNSR RCRD (5)

( 89) ASSOC SNSR RCRD (6)

( 90) SENSOR EVER USED

115

0.00B08

0.00808

0.00000

0.00000

0.00000

Q.0080a
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FORSKNINGSPROJEKTEN VID FÖRSÖKSSTATIONEN I STRIPAGRUVAN

I Stripa gruva i Bergslagen pågår ett forskningssamarbete
mellan Lawrence Berkely Laboratory (LBL), Californien USA
och det av den svenska kraftindustrin organiserade Projekt
Kärnbränslesäkerhet.

Syftet med projektet är att utröna de geologiska, berg-
mekaniska, hydrologiska, geofysiska och geokemiska effek-
terna förknippade med slutförvaring av högaktivt kärnavfall
i kristallin berggrund. Samarbetet inleddes under våren
1977 då ett avtal tecknades mellan U.S. Energy Research
and Development Administration (U.S. ERDA) och Svensk
Kärnbränsleförsörjning AB. Fältförsöken i Stripa påbörjades
under hösten 1977 och beräknas vara avslutade i januari
1980.

Forskningen koncentreras på följande områden:

HUVUDPROJEKT

n 1 VÄRMEFÖRSÖK I FULLSKALA

o 2 TIDSSKALAT VÄRMEFÖRSÖK

D 3 UNDERSÖKNING AV EN SPRUCKEN BERGMASSAS
HYDROLOGISKA EGENSKAPER

STÖDPROJEKT

D 1 GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR

a 2 LABORATORIEBESTÄMNINGAR AV MATERIALPARA-
METRAR

• 3 VATTENTRANSPORT VIA VENTILATIONSSYSTEM

a 4 BESTÄMNING AV IN SITU SPÄNNINGAR MED
HYDRAULISK UPPSPRÄCKNING

n 5 STRUKTURGEOLOGISK MODELL

I 1
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Undersökningarna bedrivs i en i anslutning till den nyligen
utbrutna malmen belägen intrusion bestående av medelkornig,
tämligen sprickrik granit. De båda värmeförsöken och huvud-
delen av övriga projekt utförs kring speciellt utsprängda
bergrum på ca 350 meters nivå. Där har också installerats
en datoranläggning för insamling, bearbetning och lagring
av mätdata. Försöksområdet på 350 meters nivån visas i
sin helhet i figur 1. Delar av de hydrologiska, geofysiska
och geokemiska programmen har förlagts till från markytan
slagna djupborrhål.

Instrumentinstallationer och tester har föregåtts av ett
omfattande diamantborrningsarbete såväl under jord som
från markytan. Alla kärnor från dessa borrningar har orien-
terats och sprickkarterats. Informationen från dessa kärnor
skall ligga till grund för konstruktion av strukturgeolo-
giska och hydrologiska modeller av området.

I det följande presenteras kortfattat viktigare data för
de båda ovan nämnda värmeförsöken.

1 Värmeförsök i fullskala

Syftet är här att utröna de lokala effekterna på bergmassan
av värmeavgivningen från en enskild, deponerad avfallsbe-
hållare.

Experimentet är uppdelat i två stycken parallella försök.
I båda fallen simuleras avfallsbehållaren med en elektrisk
varmare nedsänkt i ett borrhål. Värmarna har konstruerats
för värmeavgivning 5 kW respektive 3.5 kW. De valda effek-
terna motsvarar värmeavgivningen från avfallsbehållare som
kylts under tre år respektive fem år efter upparbetning.
Deti;a motsvarar de amerikanska förslagen för slutförvaring
av kärnavfall men är betydligt högre än KBS-konceptens ca
0.7 kW värmeeffokt vid deponering.

1 a Fullokaleförsök,_5_kW

En 3 meter lång, cylindrisk varmare med diametern 30 cm
har installerats i botten på ett 5.5 meter djupt diamant-
borrhål med diametern 406 mm. Hålet har borrats vertikalt
från ortsulan (se figur 1). Runt värmarhålet och parallellt
med detta finns ett stort antal mindre hål utrustade med
instrument för mätning av temperaturer och spänningar. För
registrering av deformationer har fyrpunktsextensiometrar
installerats. Från en ort parallell med installationsorten
men belägsn i plan med värmaren har horisontella hål borrats
frAn tre riktningar in mot värmaren. Även i dessa återfinns
utrustning för registrering av temperaturer, spänningsför-
ändringar och deformationer. Hålkonfigurationen möjliggör

i
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tredimensionell utvärdering av temperäturfördelning, spän-
ningsfördelning och deformationsbild i området runt värma-
ren. Alla instrument avläses automatiskt och kontinuerligt
varefter mätinformationen överförs till datorenheten för
lagring och bearbetning.

Den centrala värmaren omges av åtta stycken mindre hjälp-
värmare (diameter 10 cm, effekt 1 kW) instal-
lerade parallellt med, och på 0.9 meters radie från huvud-
värmaren. Dessa skall användas för att simulera värmeflödet
från tänkta, angränsande avfallsbehållare.

Förutom de bergmekaniska mätningarna utförs granskning av
värmarhålet med borrhålskikare, mätningar av vatteninflöden
och geokemisk provtagning.

Försökstiden är beräknad till 1-5 år varav 1 år används
för uppvärmning. Därefter stängs värmarna av och avsval-
ningsförloppet följs. Stationärt tillstånd kommer att upp-
nås intill värmaren efter ca 4 månader. Temperaturen på
värmaren har då beräknats vara 350°C. Hjälpvärmarna slås
på efter 6 månader varvid temperaturen beräknas öka till
ca 450°C. Ett nytt stationärt tillstånd inställer sig sedan
efter ca 3 månader.

1 b Full^kaleför£Ök,_3^5_kW

Frånsett skillnaden i uteffekt hos värmaren är detta experi-
ment väsentligen utformat på samma sätt som 5 kW-försöket.
Dock saknas här hjälpvärmare. Maximala varmartemperaturen
har beräknats till 210°C.

2 Tidsskalat värmeförsök

Vid deponering i ett avfallslager kommer värmetransporten
till en början att ske individuellt ut från varje behållare.
Efter något år börjar dock temperaturfälten från olika be-
hållare att samverka och en temperaturutjamning sker.

Ett värmeexperiment har utformats i syfte att undersöka
effekterna på bergmassan av uppvärmningen före och under
denna samverkansfas. Man avser studera förloppet under de
första tjugo åren efter deponering. Då sådana försökstider
är orealistiska har man tillgripit möjligheten till fysika-
lisk skalning. De lagar som styr värmeutbredning i fasta
material är sådana att fysikalisk skalning.med avseende
på tiden är möjlig. Man har då valt att komprimera försöks-
tiden med en faktor tio, d v s de första tjugo årens upp-
värmning simuleras under en försökstid på två år. Ur den

valda tidsskalan kan rumsskalan härledas till -—= « 0.32.
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Även i detta försök åstadkoms uppvärmningen på elektrisk
väg. Värmarna, åtta till antalet, är 1 meter långa, har
diametern 8.3 cm och är konstruerade för en maximal effekt
på 1 kW. Varje varmare har installerats i botten på ett
11 meter djupt, vertikalt diamantborrhål med diametern
127 mm. Hålkonfigurationen framgår i figur 1. Värmardimen-
sionerna liksom avstånden mellan värmarna är skalade till
ca 0.3 gånger de tänkta dimensionerna i ett avfallslager.

Effekten på värmarna kommer under försökets gång att sänkas
succesivt från 1 kW initialeffekt till ca 0.5 kW då försöket
avslutas. Detta i syfte att simulera den avtagande värme-
avgivningen från en avfallsbehållare..Maximitemperaturen
har beräknats till ca 400°C.

I ett antal mindre hål,- borrade parallella med värmarhålen,
har installerats urtustning_för temperaturmätning/ Instru-
menteringen möjliggör registrering av den tredimensionella
temperaturutbredningen i området. Vidare mäts vertikala
deformationer med hjälp av fyrpunktsextensiometrar. Even-
tuell instabilitet kring värmarhålen övervakas med kikar-
granskning och ett installerat system för registrering av
bergutfall från hålväggen. Vattenprovtagning för kemisk
analys och mätning av vatteninflöden utföres kontinuerligt
i området. Slutligen används försöksområdet för ett geo-
fysiskt mätprojekt syftande till att med ultraljudsmetoder
kartlägga bergmassans strukturella uppbyggnad samt att ut-
värdera metodens möjligheter att registrera mekaniska för-
ändringar hos bergmassan till följd av uppvärmningen.


