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PROGRAMSKA OPREMA ZA GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZO
PODATKOV PRI VRTANJU Z VRTALNO GARNITURO BAUER
POVZETEK: V prispevku je prikazana uporaba kontrolnega sistema B-Tronic in programske opreme
B-Report pri izdelavi AB pilotov in gruščnatih kolov z vrtalno garnituro Bauer. Kontrolni sistem B-Tronic
omogoča elektronsko spremljavo vseh faz izvedbe ter izdelavo natančnega zapisa za vsak pilot ali kol.
Računalnik v vrtalni garnituri med izvajanjem del zbira in shranjuje operacijske podatke. Te podatke se
po končanem procesu izdelave preko kartice prenese na osebni računalnik, kjer se jih v programu BReport dodatno obdela in izdela rojstni list pilota. Namen uporabe je večji nadzor nad izvedbo del in
poenostavitev izdelave rojstnih listov. Tako izdelani rojstni listi omogočajo Inženirju boljši pregled nad
geotehničnimi deli, saj je program izdelan po principu črne skrinjice, to pomeni da pridobljenih
podatkov iz vrtalne garniture ni mogoče prirejati.

COMPUTER CODE FOR GRAPHICAL PRESENTATION AND
ANALYSIS OF BORING DATA ACQUIRED WITH BAUER DRILLING
RIG
SUMMARY: Article presents use of B-Tronic control system and B-Report software for bored piles and
stone coulumns construction with Bauer drilling rig. Control system B-Tronic enable electronic
monitoring of processes during construction of pile and recording plant-specific operating data. Stored
data can be with memory card transferred on external computer, where it can be analysed, processed
and printed out in report form. Intention of use is quality control of execution of works and
simplification of making production log.
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UVOD
Pri izdelavi AB pilotov in gruščnatih kolov je potrebno za vsak pilot posebej izdelati rojstni list. Rojstni
list mora vsebovati naslednje podatke: dolžino in premer pilota, uro začetka in konca vrtanja, uro
začetka in konca betoniranja, količino vgrajene armature, količino betona ter geološki profil vrtine. Ti
podatki se v rojstni list vpisujejo ročno. Temu se izognemo z uporabo kontrolnega sistema B-Tronic, ki
je vgrajen v vrtalne garniture Bauer in programske opreme B-Report. Kontrolni sistem B-Tronic
samodejno zbira podatke o izdelavi. Operater vrtalne garniture prek zaslona na dotik v računalniku
izbere delovni postopek in vnese začetne parametre, odvisne od izbrane tehnologije. Podatki o
datumu in času izdelave, doseženi globini, pri izvedbi AB pilotov z neskončnim svedrom o količini
vgrajenega betona, pri izvedbi gruščnatih kolov pa o količini vgrajenega gramoza se zbirajo
samodejno in nanje operater ne more vplivati. Podatke zbrane na vrtalni garnituri se preko spominske
kartice prenese na osebni računalnik, kjer se jih v programu B-Report obdela in izdela rojstni list AB
pilota ali gruščnatega kola.
B-TRONIC
Kontrolni sistem B-Tronic je sestavljen iz naslednjih sklopov, ki so vgrajeni v vrtalno garnituro: zaslon
in računalnik, reža za vstavljanje spominske kartice ter krmilje v stikalni omari. Sistem omogoča
operaterju preko zaslona na dotik nastavljanje in grafični prikaz delovanja vrtalne garniture. Krmilje
pridobiva podatke preko senzorjev na vrtljivem gonilu in na vrtalnem drogu, te podatke pa obdela
sistem B-Tronic.

Slika 1. Zaslon, računalnik in reža za spominsko kartico (Bauer Maschinen GmbH)
B-Tronic ima razvite programske module za izdelavo AB pilotov z uporabo Kelly droga ("Kelly") ali z
uporabo neskončnega svedra ("SOB") ter za izdelavo gruščnatih kolov ("RSV"). Ti moduli omogočajo
ob vnosu začetnih parametrov, specifičnih za posamezno tehnologijo, popolno avtomatizacijo
postopkov.
Po zagonu računalnika operater na zaslonu (slika 2) izbere delovni postopek in nastavi začetne
parametre vrtanja.

Slika 2. Izbira delovnega postopka (Bauer Maschinen GmbH)
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Izdelava AB pilotov s Kelly drogom

Slika 3. Izdelava AB pilotov s Kelly drogom (Bauer Maschinen GmbH)
Vrtanje se izvaja z uporabo rotacijske tehnike in različnih vrst svedrov. Sočasno z napredovanjem
vrtanja se vrši zacevitev vrtine z zaščitnimi cevmi. Pri doseženi projektirani globini se v vrtino vgradi
armaturni koš, vstavijo se kontraktorske cevi za betoniranje in prične se z betoniranjem pilotov od
spodaj navzgor. Po končanem betoniranju se izvlečejo kontraktorske in zaščitne cevi. Pilot je tako
zaključen.
Uporaba B-Tronica pri izdelavi AB pilotov s Kelly drogom
Pri izbiri delovnega postopka "Kelly" operater v meniju "Nastavljanje" vnese projektirano globino
vrtanja in osnovne parametre Kelly droga, v meniju "Podatki o gradbišču" pa lokacijo in naziv
gradbišča, oznako pilota. Čas in datum izdelave pilota pa se privzameta. Nastavi se tudi časovni
interval, v katerem se bodo shranjevala merjenja.

Slika 4.: Vpis podatkov o gradbišču in pogled delovnega zaslona pri izdelavi AB pilotov s Kelly
drogom (Bauer Maschinen GmbH)
Operater v delovnem zaslonu spremlja in po potrebi korigira silo potega glavnega (1) in pomožnega
vitla (2), tlak črpalke (3), število vrtljajev (7) in vrtilni moment vrtljivega gonila (11). V spodnjem
desnem delu zaslona sta prikazani trenutna globina svedra (9) in maksimalna dosežena globina
vrtanja (10). Ti dve vrednosti se pred začetkom vrtanja nastavi na ničelno vrednost,. Tekom celotnega
procesa je mogoče korigirati nagib vrtalnega droga (13, 14, 15). Navedeni podatki se samodejno
shranjujejo glede na izbrani časovni interval in se jih uporabi pri izdelavi rojstnega lista.
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Izdelava AB pilotov z neskončnim svedrom

Slika 5. Izdelava AB pilotov neskončnim svedrom (Bauer Maschinen GmbH)
Za izdelavo AB pilotov se lahko ob primerni geološki sestavi tal uporabi neskončni sveder. Ta metoda
je hitrejša od prej navedene, saj stabilnost sten vrtine zagotavlja sveder napolnjen z zemljino in
varovanje sten vrtine z zaščitnimi cevmi ni potrebno. Zemljina se kontinuirano transportira iz dna vrtine
navzgor po svedru. Pri projektirani globini pilota se z vrtanjem konča in prične z izvlečenjem svedra.
Sočasno z izvlečenjem se skozi notranji votli del svedra v vrtino dovaja beton. Armaturni koš se vtisne
v svežo betonsko mešanico.
Uporaba B-Tronica pri izdelavi AB pilotov z neskončnim svedrom
Nastavitve pri postopku z neskončnim svedrom se od postopka "Kelly" razlikujejo v tem, da se v
sistem vnese podatke o premeru svedra in tehnične podatke betonske črpalke.

Slika 6. Vpis podatkov o gradbišču in pogled delovnega zaslona pri izdelavi AB pilotov z neskončnim
svedrom (Bauer Maschinen GmbH)
V desnem delu delovnega zaslona je grafično prikazana z rumenim stolpcem (1) vgrajena količina
betona glede na globino pilota, z rdečimi črtami (2) je določena ciljna količina betona, v desnem
stolpcu je z rumeno črto prikazan tlak betona glede na globino (3), z zeleno črto je označen trenutni
položaj konice svedra (4), spodaj pa prevelika poraba betona glede na ciljno količino (5). V zgornjem
levem kotu so vrednosti prikazane še numerično. V stolpcu (15) so prikazane dejanske vrednosti, v
stolpcu (16) pa ciljne, ki se jih vnese pred začetkom postopka. Operater pri betoniranju opazuje
velikost tlaka betona in regulira hitrost dvigovanja svedra iz vrtine. Te vrednosti so izpisane na
rojstnem listu pilota in iz njih lahko hitro in enostavno ugotovimo zveznost betoniranja in premer pilota.
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Izdelava gruščnatih kolov

Slika 7. Izdelava gruščnatih kolov (Keller Group)
Gruščnate kole uporabljamo za izboljšanje nosilnosti temeljnih tal. Bager vtiska prisilno vodeno
vibracijsko iglo v zemljino do projektirane globine oziroma do plasti z večjo prepustnostjo. Pri doseženi
projektirani globini se vibrator izvleče in sočasno nastalo praznino zasuje z gruščem, ki se dovaja
skozi vibrator. Dvigovanje vibratorja se izvaja v stopnjah po cca. 30cm. Na vsaki stopnji se grušč z
vibratorjem kompaktira in vtiska bočno v okolno zemljino. Kompaktira se toliko časa, dokler se ne
doseže projektirane zbitosti ali premera kola. Postopek dviganja in spuščanja se ponavlja do površine
terena ali predvidene kote.
Uporaba B-Tronica pri izdelavi gruščnatih kolov
B-Tronic ima razvita dva avtomatizirana postopka za izdelavo gruščnatih kolov in sicer "Glede na
količino vgrajenega gramoza" (2) ali "Glede na zbitost kola" (t.j. tlak vibratorja) (3), slika 10.
Pri postopku izdelave glede na količino vgrajenega gramoza (2) se začetne parametre nastavi glede
na premer gruščnatega kola. Iz premera se določi količina gramoza, ki ga je potrebno vgraditi na
tekoči meter kola. V program se vnese vlečno pot navzgor in ponovno pot spusta vibratorja pod
določenim tlakom. Te vrednosti operater shrani in tako dobi popolnoma avtomatiziran postopek, ki ga
uporablja pri izdelavi naslednjih kolov. Pri postopku komprimiranja glede na tlak vibratorja (3) pa je
poleg vlečne poti navzgor in ponovnega spusta vibratorja potrebno vnesti projektirano zbitost
materiala v kolu, ki jo program primerja z dejanskim tlakom vibratorja. Ko je tlak dosežen, se cikel
dvigovanja in spuščanja vibratorja samodejno ponavlja do vrha kola.
Program beleži vse premike in tlak vibratorja ter količino vgrajenega gramoza. Pregled delovnega
zaslona je prikazan na sliki 10.
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Slika 8. Izbira načina izdelave in pogled delovnega zaslona pri izdelavi gruščnatih kolov (Bauer
Maschinen GmbH)
V zgornjem levem delu delovnega zaslona so prikazane numerične vrednosti merjenih količin: globina
podajalnega vitla (1), tlak vibratorja (2), sila podajalnega vitla (3), sila nakladalnega vitla (4), količina
gramoza v rezervoarju (5), vgrajena količina gramoza (6). Slednjih pet vrednosti je v zgornjem desnem
delu prikazano tudi grafično (26), v spodnjem delu zaslona pa se izpisuje diagram glede na pretečen
čas (7), (8), (9). V zgornjem levem kotu se nahaja oznaka gruščnatega kola (30).
ZBIRANJE PODATKOV
Podatki se za vsak pilot posebej zbirajo samodejno in shranjujejo v datoteko pilota, kjer so zapisani vsi
tehnični podatki, ki jih je zajel zapisovalnik merjenja. Teh podatkov po končani izdelavi ni mogoče
prirejati, kar povečuje verodostojnost rojstnih listov. To pa pomeni tudi večji nadzor nad operaterjem
vrtalne garniture, saj je možno preverjanje stanja vrtalne garniture v vsakem trenutku izvedbe del. Ti
podatki se vpisujejo v meniju "Potek dela" (slika 11) in "Prekinitev" (slika 12).

Slika 9. Zapis dejavnosti izdelave in zapis prekinitev (Bauer Maschinen GmbH)
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Datoteke se shranjujejo v seznam shranjenih datotek (Slika 13), iz katerega se jih nato prenese na
spominsko kartico.

Slika 10. Seznam datotek pilotov (Bauer Maschinen GmbH)
B-REPORT
Podatke pridobljene na vrtalni garnituri se preko kartice prenese na osebni računalnik, kjer se v
programu B-Report doda manjkajoče podatke o geologiji, količini armature in betona, nadmorski višini,
premeru pilota. Časovnega poteka posameznih faz izvedbe in dosežene globine pa ni možno
spreminjati. Iz teh podatkov se izdela rojstni list pilota, ki ga lahko natisnemo.

Slika 11. Rojstni list AB pilota izdelanega s Kelly drogom (levo) in z uporabo neskončnega svedra
(desno)
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Slika 12. Rojstni list gruščnatega kola
ZAKLJUČEK
Za uspešno in kvalitetno vodenje projekta je hiter pretok podatkov bistvenega pomena. V ta namen je
bil razvit tudi kontrolni sistem B-Tronic in programska oprema B-Report. Operater vrtalne garniture ima
preko zaslona pregled nad vsemi delovnimi procesi, ki se izvajajo, to pa mu omogoča sprotno
korigiranje vnesenih začetnih parametrov in s tem kvalitetno in hitro izvedbo delovnega procesa. Vsi
podatki, ki jih sistem pridobiva preko senzorjev, se samodejno shranjujejo. V programu B-Report se jih
uporabi za nadaljnje analize, kontrolo kakovosti izvedbe delovnega procesa in izdelavo rojstnega lista.
Podatki izpisani na kontrolnem listu pilota omogočajo Inženirju enostaven in natančen pregled nad
opravljenimi deli. Vodstvo izvajalskega podjetja ima na voljo vse podatke za kontrolo kakovosti in
optimizacijo del, s tem pa povečane učinke in hitrejše končanje del.
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