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Sammanfattning 
I Bolidens Aitikgruva utanför Gällivare är geologin mycket varierande 

vilket försvårar produktionsplaneringen eftersom det leder till att vissa 
områden är svårborrat. Dessa svårborrade områden är generellt svåra att 
lokalisera i förväg. I denna avhandling har MWD-teknik använts för att 
undersöka hur borrbarheten varierar över ett horisontellt område, 
undersöka om det finns ett samband mellan borrbarheten på olika nivåer i 
gruvan och om det är möjligt att förutsäga om det kommer att vara 
svårborrat på nästa nivå. 

För att undersöka hur borrsjunkningen varierar över ett horisontellt 
område används datorverktyg för att skapa grafiska översikter över alla tre 
nivåer som ingår i det undersökta området. Eventuella samband mellan 
nivåerna hittas med hjälp av intervallskattning av typen två stickprov samt 
sannolikhetsberäkningar. 

I det undersökta området fanns ett mindre område som var mer 
svårborrat. Förutom det specifika området varierar borrbarheten för 
mycket för att det ska gå att se några tendenser för borrbarheten inom 
området. 

Resultaten från de utförda beräkningarna visar att det inte går att påvisa 
något samband mellan borrbarheten på olika nivåer. Det går därför inte 
heller att förutsäga hur borrbarheten kommer vara på nästa nivå. Den 
främsta orsaken till detta är att mätvärdena visar för stor spridning, framför 
allt mellan de olika nivåerna. 

Eftersom mycket MWD-data fattas på grund av tekniska fel är det dock 
svårt att med säkerhet säga att resultaten stämmer. Därför rekommenderas 
att en ny undersökning genomförs och då i ett område med mer 
varierande geologi. 

Ett praktikfall har även genomförts för att undersöka om det finns ett 
samband mellan infall i borrhål och sylta. Ett antal borrhål mättes 
manuellt. Hållängderna jämfördes sedan med vad som registrerats av 
borriggen. Skillnaden mellan dessa hållängder antogs vara infallet i 
borrhålet. MWD-data användes för att bestämma syltan.  

Det kunde bevisas att det inte finns något samband mellan mängden 
sylta och infallet i borrhålen vilket betyder att borrhålen inte behöver 
borras längre i områden med mycket sylta. 





Summary  

 vii 

Summary 
In the Aitik mine outside Gällivare, Sweden, the geology is very 

varying. Since it is harder to drill in some areas the production planning is 
very challenging, especially since these areas with low penetration rate are 
hard to localise. Therefore MWD has been used to investigate how the 
penetration rate of drilling varies horizontally over an area and also if 
there is a connection between the penetration rate at different levels in 
the same area and if it is possible to predict the drill penetration rate on 
the next level. 

To find how the penetration rate varies horizontally over an area, 
different computer programmes were used to create graphic overviews 
over the three levels analysed. The correlation between the penetration 
rate at the different levels is found by making interval estimations and also 
calculations of probabilities.  

Within the investigated area a smaller area, which is harder to drill, was 
found. Other than this small area the drillability in the area varies too 
much for it to be possible to find patterns for the drillability within the 
area. 

The calculations made show that there is no correlation between the 
penetration rate at the different levels. Hence it is not possible to predict 
the penetration rate at a lower level. This is not possible mainly because 
the standard deviations differ too much between the levels.  

Since big parts of the MWD-data have been lost due to technical 
errors it is hard to be certain that the results are correct. Therefore it is 
recommended to perform a new investigation in an area where the 
geology is more varied. 

A case study has also been performed. The purpose of the study was to 
find if there is a correlation between how much material that falls into the 
holes and the amount of loose material on the surface. The hole lengths 
were measured manually and were then compared to the hole length 
from the drill rig. The difference between the two was calculated. MWD 
was used to find the amount of loose material on the surface.  

It was proved that there is no correlation between the amount of loose 
material on the surface and how much material that falls into the drill 
holes. This means that there is no need to drill longer holes when there is 
much loose material on the surface. 





Innehållsförteckning  

 ix 

 

Innehållsförteckning 
FÖRORD ..................................................................................................... III 
SAMMANFATTNING .................................................................................. V 
SUMMARY ................................................................................................ VII 
FIGURFÖRTECKNING .............................................................................. XI 
TABELLFÖRTECKNING ......................................................................... XIII 
TECKENFÖRKLARING ........................................................................... XIV 
1 INLEDNING ............................................................................................ 1 

1.1 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE ............................................................. 1 
1.2 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................... 2 
1.3 METOD .............................................................................................. 2 

2 AITIKGRUVAN ....................................................................................... 3 
2.1 GEOLOGIN I OMRÅDET ........................................................................ 5 
2.2 BORRNING ......................................................................................... 5 

2.2.1 Borrutrustning ............................................................................ 7 
3 MEASUREMENT WHILE DRILLING ..................................................... 9 

3.1 BERGMODELLER .............................................................................. 11 
3.2 DATA FRÅN MWD ............................................................................ 12 

3.2.1 Dataflöde ................................................................................. 12 
4 VARIATION I BORRBARHET ............................................................. 15 

4.1 VAL AV SALVOR ................................................................................ 15 
4.2 KONTROLL AV BORRIGGARNAS KALIBRERING ..................................... 17 
4.3 HORISONTELL VARIATION AV BORRBARHETEN ................................... 18 

5 RELATION MELLAN BORRBARHETEN PÅ OLIKA NIVÅER ........... 31 
5.1 BESTÄMNING AV STATISTISK FÖRDELNING ......................................... 32 
5.2 STATISTISK JÄMFÖRELSE AV NIVÅER ................................................. 34 
5.3 RESULTAT OCH ANALYS .................................................................... 35 

6 DISKUSSION ....................................................................................... 43 
7 SLUTSATSER ...................................................................................... 49 
8 PRAKTIKFALL: RELATIONEN MELLAN SYLTA OCH INFALL I 

BORRHÅL ...................................................................................................... 51 
8.1 INLEDNING ....................................................................................... 51 

8.1.1 Pallborrning .............................................................................. 51 



Produktionsplanering med hjälp av MWD-teknik vid Aitikgruvan 

 x 

8.2 METOD ............................................................................................ 52 
8.3 RESULTAT OCH ANALYS ................................................................... 52 
8.4 DISKUSSION .................................................................................... 55 
8.5 SLUTSATSER ................................................................................... 57 

8.5.1 Rekommendationer ................................................................. 58 
9 LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................ 59 

9.1 OPUBLICERADE KÄLLOR ................................................................... 60 
10 BILAGOR .......................................................................................... 61 

10.1 BILAGA 1 – TEKNISK DATA FÖR ATLAS COPCO PIT VIPER 351 ......... 63 
10.2 BILAGA 2 - VARIATIONEN I BORRBARHET PÅ OLIKA HÅLDJUP ............ 65 
10.3 BILAGA 3 – STAPELDIAGRAM FRÅN FREKVENSTABELLER ................. 70 
10.4 BILAGA 4 – SAMMANSTÄLLNING AV DATA FÖR PRAKTIKFALLET ......... 72 

 
 



Figurförteckning  

 xi 

Figurförteckning 
Omslagsbild Källa: Nils Johansson, Aitik Kamera: Canon EOS 60D 
Figur 2.1 Placeringen av Aitik (Sjöberg, 1999). ................................. 18	  
Figur 2.2 Översiktsbild över Aitik (boliden.com) .............................. 18	  
Figur 2.3 Principen för roterande krossande borrning (Kristoffersson, 

2010). ................................................................................................... 20	  
Figur 2.4 Borrkrona som används vid roterande krossande borrning, 

typ S60 (Sandvik, 2009). ....................................................................... 20	  
Figur 2.5 Pit Viper 351 (Atlas Copco, 2010). .................................... 21	  
Figur 3.1 Flödesschema för MWD-data från borriggarna (Boliden). .. 27	  
Figur 4.1 Översiktsbild över Aitik med testområdet markerat. .......... 30	  
Figur 4.2 Förstorad bild över södra dagbrottet med testområdet 

markerat. .............................................................................................. 31	  
Figur 4.3 Karta över de borrhål med fullständig MWD-data i det 

undersökta området. ............................................................................. 32	  
Figur 4.4 Variationen av medelborrsjunkningen över lastnivå 195. .... 33	  
Figur 4.5 Variationen av medelborrsjunkningen över lastnivå 210. .... 33	  
Figur 4.6 Variationen av medelborrsjunkningen över lastnivå 225. .... 33	  
Figur 4.7 Variationen av Somerton Index över lastnivå 195. ............. 35	  
Figur 4.8 Variationen av borrningsenergin över lastnivå 195. ............ 36	  
Figur 4.9 Variationen av Somerton index över lastnivå 210. ............. 38	  
Figur 4.10 Variationen av borrningsenergin över lastnivå 210. .......... 39	  
Figur 4.11 Variationen av Somerton Index över lastnivå 225. ........... 41	  
Figur 4.12 Variationen av borrningsenergin över lastnivå 225. .......... 42	  
Figur 5.1 Översikt över nivå 195, 210 och 225 uppifrån. .................. 45	  
Figur 5.2 Histogram över frekvensen för medelborrsjunkning över 

samtliga nivåer. ..................................................................................... 46	  
Figur 5.3 Histogram över frekvensen för medelvärdena för Somerton 

index över samtliga nivåer. ................................................................... 47	  
Figur 5.4 Histogram över frekvensen för medelvärdena för 

borrningsenergin över samtliga nivåer. .................................................. 47	  
Figur 6.1 Variationen av Somerton Index i borrhålen parallellt med 

bergväggen. .......................................................................................... 61	  
Figur 6.2 Variationen av Somerton Index i borrhålen vinkelrätt från 

bergväggen. .......................................................................................... 61	  
Figur 8.1 Schematisk bild över pallgeometri (Sandvik,1999). ............ 66	  



Produktionsplanering med hjälp av MWD-teknik vid Aitikgruvan 

 xii 

Figur 8.2 Exempel på diagram för att avläsa mängd sylta med den 
bedömda syltan utmärkt. ....................................................................... 67	  

Figur 8.3 Exempel på diagram för att avläsa mängd sylta där det 
bedöms att ingen sylta finns. ................................................................. 68	  

Figur 8.4 Relationen mellan infall i borrhål och mängden sylta. ........ 68	  
Figur 8.5 Fördelningen mellan de olika kategorierna. ........................ 55	  



Tabellförteckning  

 xiii 

Tabellförteckning 
Tabell 5-1 Sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och 

antal observationer. ............................................................................... 36	  
Tabell 5-2 Sammanvägda observerade standardavvikelser. ................. 37	  
Tabell 5-3 Beräknade konfidensintervall. .......................................... 37	  
Tabell 5-4 Resultat för sannolikheten att borrsjunkning ska befinna sig 

inom 10:e percentilen. .......................................................................... 38	  
Tabell 5-5 Resultat för sannolikheten att Somerton Index ska befinna 

sig inom 90:e percentilen. ..................................................................... 39	  
Tabell 5-6 Resultat för sannolikheten att borrningsenergin ska befinna 

sig inom 90:e percentilen. ..................................................................... 39	  
Tabell 5-7 Sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och 

antal observationer för salvorna 195_10, 210_11 och 225_10. ............... 40	  
Tabell 5-8 Beräknade konfidensintervall för salvorna 195_10, 210_11 

och 225_10. ......................................................................................... 40	  
Tabell 5-9 Beräknade sannolikheter för salvorna 195_10, 210_11 och 

225_10. ................................................................................................ 41	  
Tabell 8-1 Sammanställning av data .................................................. 55	  



Produktionsplanering med hjälp av MWD-teknik vid Aitikgruvan 

 xiv 

Teckenförklaring 
 

Grekiska tecken 
Symbol Förklaring Enhet 
µ Väntevärde  
σ Standardavvikelse  
σobs*  Sammanvägd observerad standardavvikelse  
   

 
Romerska tecken 
Symbol Förklaring Enhet 
AI Alteration Index [-] 
F Matningskraft [N] 
F0 Maximal matningskraft [N] 
N Rotationshastighet [varv/minut] 
n Antal observationer [-] 
P Borrsjunkning [m/minut] 
P0 Maximal borrsjunkning [m/minut] 
s Observerad standardavvikelse  
SI Somerton Index [N/m] 
T Vridmoment [Nm] 
tα/2(x) t-fördelningen för säkerheten 1-α [-] 
W Borrningsenergi [N] 
x, y Medelvärde  
   
 

 



Inledning  

 1 

1 Inledning 

I Bolidens Aitikgruva utanför Gällivare varierar geologin inom 
gruvområdet. Bergmassans olika egenskaper ställer olika krav på 
borrutrustningen där speciellt pegmatitgångar med mycket hårt och 
svårborrat berg nöter mycket på borrutrustningen samt ger långa 
borrtider. Den hårda bergmassan återfinns i olika zoner vars läge i 
dagsläget är svåra att förutsäga; i synnerhet eftersom de svårborrade 
områdena inte nödvändigtvis är pegmatitgångar. För att kunna minska 
borrtiderna kan det vara lönsamt att använda andra borrstål i den 
svårborrade bergmassan. Men för att kunna veta var dessa borrstål skall 
användas krävs kunskap om exakt var det kommer vara svårborrat. 

 
Vid borrning uppstår det alltid ett visst infall av material i borrhålen. 

Vid mycket sylta borras hålet längre än normalt. Detta är kostsamt 
speciellt om det är flera hundra hål i en salva som borras onödigt långt. 
Om det på ett produktionssäkert sätt kan borras kortare hål finns det 
därför stora summor att spara. 

1.1 Frågeställning och syfte 
Syftet med detta examensarbete är att baserat på MWD-data från 

borriggarna i Aitikgruvan, ta reda på om det är möjligt att förutsäga hur 
svårborrat berget kommer vara i nedanliggande pall. 

Frågeställningarna som ska besvaras är 
- Hur varierar borrbarheten över en salva? 
- Finns det ett samband mellan borrbarheten mellan de olika 

nivåerna? Hur ser detta i så fall ut? 
- Är det möjligt att med hjälp av variationen i borrbarhet i en salva 

förutsäga svårborrade zoner på nästa lastnivå? 
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Praktikfallets syfte är att kontrollera om det finns någon korrelation 

mellan mängden sylta och infallet i borrhålet.  

1.2 Avgränsningar 
De använda och framtagna modellerna gäller i Aitik och inte generellt. 

Analyserna genomförs endast på tre salvor i södra delen av dagbrottet med 
utgångspunkt på lastnivå 210 samt motsvarande områden på lastnivå 195 
och lastnivå 225. Studien behandlar inte hur slitdelarna påverkar 
borrbarheten. 

Studien går ut på att undersöka om borrbarheten går att förutsäga 
utifrån MWD-data från nivåer ovanför. Detta görs endast för 
produktionshål, data från konturhål behandlas ej. Inom arbetet ingår ej att 
bestämma hur borrbarheten ska kunna förutsägas löpande under 
produktionen då detta skulle bli ett alltför stort projekt. 

Studien behandlar roterande krossande borrning. 
 
I praktikfallet undersöks endast om syltan har en inverkan på infallet i 

borrhålen. I undersökningen ingår ej att bestämma om det finns andra 
parametrar som spelar in och vilka dessa i så fall är. 

1.3 Metod 
Data som samlats in från två borriggar, 1521 och 1522, har gåtts 

igenom och sorterats för att hitta de salvor studien omfattar. När de rätta 
salvorna återfunnits har informationen använts till att skapa olika modeller 
som beskriver hur svårborrat berget är. Detta har undersökts både 
horisontellt över området och även vertikalt mellan olika nivåer. De 
horisontella undersökningarna är främst till för att få en inblick i hur fort 
borrbarheten kan variera över ett område. För att ta reda på om det är 
möjligt att förutsäga hur svårborrat det kommer vara på en lägre nivå har 
statistiska modeller använts. 

 
För att få en verklighetsanknytning i examensarbetet har även ett 

praktikfall genomförts för att undersöka om det finns någon koppling 
mellan mängden sylta och infallet i borrhål. Hur detta genomförts 
presenteras i kapitel 8. 
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2 Aitikgruvan 

Aitikgruvan är en dagbrottsgruva belägen utanför Gällivare i 
Norrbottens län, Figur 2.1. Gruvan drivs av Boliden Mineral AB och är 3 
km lång, 1,1 km bred samt 450 m djup. En översikt av Aitikgruvan kan 
ses i Figur 2.2. Malmen består av kopparkis, men innehåller även låga 
halter av guld och silver. Trots den låga mineralhalten i malmen gör 
malmens storlek och den rationella brytningen att det blir lönsamt att 
bedriva gruvdrift i Aitik. I början av 1930-talet upptäcktes 
mineralreserven men det var inte förrän under 1960-talet som tekniken 
för lönsam brytning i Aitik fanns tillgänglig. 1968 öppnades gruvan och 
hade då en årlig produktion på två miljoner ton malm. År 2000 var 
produktionskapaciteten 18 miljoner ton malm per år. Sedan dess har ett 
nytt anrikningsverk tagits i bruk och 2014 beräknas produktionsnivån vara 
36 miljoner ton malm per år. Under 2011 producerades 31,5 miljoner ton 
malm. Detta gör Aitikgruvan till Sveriges största koppargruva. År 2009 
beräknades malmreserven i Aitikgruvan till 747 miljoner ton där 
malminnehållet är 0,25 % koppar, 1,7 g/t silver och 0,1 g/t guld 
(Boliden, 2011). Under 2012 annonserades Aitik 45 som är en expansion 
med målet att producera 45 miljoner ton malm per år. Gruvans livslängd 
beräknas idag till år 2029. 
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I Aitikgruvan tillämpas pallbrytning. Enligt Hartman & Mutmansky 
(2002) anpassas pallhöjden så att inte borrhålsdjupet ska bli alltför stort; 
men även för att kunna kontrollera släntvinkeln i gruvan. När 

Figur 2.1 Placeringen av Aitik (Sjöberg, 1999). 

Figur 2.2 Översiktsbild över Aitik (boliden.com) 
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fragmenteringen inte blir den önskvärda försvåras hanteringen av det 
lössprängda materialet.  

2.1 Geologin i området 
Enligt Sjöberg (1999) tillhör Aitikgruvan den så kallade Kiruna-

Ladogaskjuvzonen som sträcker sig från Ladogasjön i Ryssland till Kiruna 
i norra Sverige. Denna skjuvzon är även en kollisionsyta mellan den 
Karelska och Svekofenniska kontinentalplattan. Bergarterna som finns 
omkring Aitikgruvan är metamorfa djup-, vulkaniska och sedimentära 
bergarter från prekambrium och är alla veckade och förskiffrade på grund 
av mycket tektonisk aktivitet i området. 

Mineraliseringen i Aitik innesluts av skjuvzoner vilket innebär att 
malmen delas in i en nordlig och en sydlig del. Malmen i Aitikgruvan 
stryker i nord-sydlig riktning och stupar mellan 40° och 50° åt väster. 
(Sjöberg, 1999) 

Sjöberg (1999) har delat in bergarterna i Aitikgruvan i tre 
huvudgrupper; liggväggsbergarter, malmzon och hängväggsbergarter. 
Liggväggen domineras av diorit och biotitgnejs och hängväggen 
domineras av amfibolgnejs. Bergarterna i liggväggen och hängväggen är 
lika till utseendet och har även liknande mekaniska egenskaper. Gränsen 
mellan malmen och hängväggen är mycket distinkt då den är en gammal 
tryckzon. Däremot är gränsen mellan liggväggen och malmen otydlig. 
Malmzonen består av muskovitskiffer i delen mot hängväggen och 
finkornig biotitgnejs och –skiffer närmare liggväggen. Det är en gradvis 
övergång mellan bergarterna i malmzonen och liggväggen; i vissa 
områden kan det därför vara svårt att skilja dem åt. I malmzonen finns 
även pegmatitgångar. Dessa återfinns främst närmare hängväggen. 
(Sjöberg, 1999) 

Området som betraktas i detta projekt ligger i malmzonen mot 
hängväggen. Geologin är homogen och det finns inga pegmatitgångar i 
området. 

2.2 Borrning 
Produktionsborrningen i Aitik görs med roterande krossande borrning. 

Roterande krossande borrning utvecklades, till en början, främst av 
oljeindustrin. Innan andra världskriget tillämpades roterande krossande 
borrning främst för mjukt berg. På grund av ökad efterfrågan av järn 
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under andra världskriget och att andra metoder inte var tillräckligt 
effektiva utvecklades roterande krossande borrning ytterligare för att 
kunna användas vid stora håldiametrar samt i hårt berg. (Peck, 1989) 

Vid roterande krossande borrning appliceras en matningskraft på 
borrstålet som trycker ned borren i marken. Förutom kraften rakt ned 
appliceras även en kraft som får borrstålet och borrkronan att rotera, se 
Figur 2.3. Borrkronan som används vid roterande krossande borrning 
består av tre roterande koner, se Figur 2.4, som är utrustade med tänder. 
När borrstålet roteras börjar även borrkronan att rotera vilket medför att 
konerna börjar rotera och krossar materialet med hjälp av tänderna. 
Borrkaxet förs bort genom en spalt mellan rör och hålvägg med hjälp av 
ett spolmedium. (Rao Karanam & Misra, 1998) 

Vid mjukare berg är det fördelaktigt att välja en borrkrona med långa 
och vassa stift som sitter lite längre ifrån varandra som tränger djupare ned 
i materialet. Vid hårdare berg används borrkronor med kortare och 
trubbigare stift som är placerade tätare på borrkronan; detta för att klara av 
kraften som läggs på borrkronan. Dessa borrkronor nöter sig ned i 
materialet. Det är med andra ord viktigt att välja rätt borrkrona anpassad 
till bergets hårdhet för att få bra resultat vid borrningen. (Rao Karanam & 
Misra, 1998) 

 
 

 

Figur 2.4 Borrkrona som används 
vid roterande krossande borrning, 
typ S60 (Sandvik, 2009). 

Figur 2.3 Principen för roterande krossande 
borrning (Kristoffersson, 2010). 
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2.2.1 Borrutrustning 
I Aitik används 4 st. Atlas Copco Pit Viper 351 från 2009 samt en 

Bucyrus 49R III från 2000. Denna studie behandlar enbart borriggarna av 
typ Pit Viper 351. En Pit Viper 351 från Aitik kan ses i Figur 2.5. 
Teknisk data för Pit Viper 351 finns i Bilaga 1. 

Vid borrning används olika borrkronor. När borrningen sker i malm 
används företrädesvis borrkronorna Sandvik CS-1 samt S30 och vid 
borrning i gråberg används företrädesvis Sandvik S60 (Figur 2.4). 
Anledningen till att olika borrkronor används är för att malmen och 
gråberget har olika egenskaper. Malmen är mjukare än gråberget; därför 
kan en borrkrona med längre och spetsigare stift som är mer aggressiv 
användas i malmen. Eftersom gråberget är hårdare krävs kortare och 
trubbigare stift som nöter sig ned i bergmassan. 

I Aitik används även stabilizers vid borrningen. Stabilizern är placerad 
ovanpå borrkronan och är till för att motverka svängningar och böjningar 
i borrstålet. Detta leder bl.a. till att hålavvikelsen minskar, nötningen på 

Figur 2.5 Pit Viper 351 (Atlas Copco, 2010). 
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borrkronan minskar samt att väggarna i borrhålen blir mer stabila. 
Stabilizern ska ha samma diameter som borrhålet. (Lopez Jimeno, Lopez 
Jimeno, & Ayala Carcedo, 1995) 
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3 Measurement While Drilling 

Measurement While Drilling, eller MWD, är en teknik för att 
bestämma bergmassans egenskaper såsom t.ex. gränser mellan bergarter, 
utvärdera borrningens produktivitet samt för att kontrollera att borriggen 
och borrprocessen är fullt funktionella. Det som mäts är borriggens 
gensvar på bergmassan under tiden som borrningen sker. (Schunnesson, 
1997) 

Mätningar under borrning har i Sverige genomförts sedan början av 
1900-talet; detta genomfördes dock enbart för jord. Under 1940-talet 
hade tekniken utvecklats tillräckligt för att även kunna genomföra 
mätningar vid bergborrning (Schunnesson, 1997). Till en början gjordes 
mätningarna för hand. I slutet av 1970-talet hade den första digitala 
mätutrustningen utvecklats. Detta tillsammans med att de pneumatiska 
borrarna hade övergetts för modernare hydrauliska borrar förbättrade 
resultaten och förenklade hanteringen av den insamlade informationen. 
Detta medförde även att olika datorverktyg kunde användas för att kunna 
genomföra bättre analyser (Schunnesson, 1997). 

Enligt Schunnesson (1987) är matningskraft, rotationshastighet, 
spolmedieflöde, typ av borrkrona och bergets egenskaper oberoende 
parametrar. Borrsjunkning, vridmoment, spolmedietryck, vibrationer och 
reflekterade stötvågor är beroende parametrar. Att en parameter är 
oberoende innebär att den kan varieras av operatören medan en beroende 
parameter representerar reaktionen hos borriggen vid genomborrning av 
bergmassan.  

Vid roterande krossande borrning, vilket är det som används i detta 
arbete, är det främst matningskraften som utför inträngningen i berget. 
(Schunnesson, 1987)  
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För att mäta rotationshastigheten används vanligtvis elektriska 
takometrar eller takometergeneratorer. Dessa genererar en spänning som 
är proportionell mot rotationshastigheten. Dock påverkas 
rotationshastigheten även av hållängden vilket betyder att ju längre hålet 
är desto mindre säger rotationshastigheten om bergförhållandena 
(Schunnesson, 1987). 

Spolmedietrycket brukar mätas med tryckgivare. Spolmedieflödet 
brukar kunna mätas med flödesmätare av olika typ. Både spolmedietrycket 
och spolmedieflödet beror bl.a. av borrsjunkningen, matningskraften och 
rotationshastigheten. Om spolmedietrycket hålls konstant kan 
spolmedieflödet ge information om sprickor, strukturer, sprickfyllnad 
m.m. (Schunnesson, 1987).  

Vridmomentet beror till viss del av vilket spolmedium som används vid 
borrningen. Dessutom beror det av motståndet vid nötning och krossning 
i botten av hålet vid grunda hål. Detta beror i sin tur av bergets 
egenskaper samt matningskraften. Det är svårt att mäta vridmomentet 
direkt och de mätningarna ger även dåliga resultat; därför mäts 
vridmomentet indirekt, oftast genom att mäta oljetrycket till 
rotationsenheten (Schunnesson, 1987).  

Den, enligt Schunnesson (1987), viktigaste parametern är 
borrsjunkningen. Denna beror på typ av borrutrustning, matningskraft, 
spolmedium och spolmedietryck, borroperatören samt egenskaperna hos 
berget; såsom hårdhet, styrka, typ och frekvens av sprickor m.m. Detta 
innebär att om borrparametrarna kan hållas konstanta beror 
borrsjunkningen enbart på bergmassans egenskaper. Vanligtvis beräknas 
borrsjunkningen ur differentierade tid- och håldjupsmätningar, dvs. hur 
lång tid det tar att borra ett visst djup.  

I Atlas Copco Pit Viper 351 som används i Aitik mäts, enligt E. 
Nyström, Atlas Copcos tekniker i Aitik (intervju, 20 augusti 2012), 
matninsgskraften och vridmomentet med elektriska givare som sitter på 
blocken som genererar krafterna. Detta innebär att matningskraften och 
vridmomentet inte är kända vid borrkronan. Kraften vid borrkronan får 
därför härledas från krafterna som genereras vilket leder till en viss 
osäkerhet. Rotationshastigheten mäts med elektriska givare som sitter på 
framsidan av matarbordet. Spolmedietrycket styr spolmedieflödet genom 
att pumpen regleras. Spolmedietrycket och -flödet är de mest osäkra 
parametrarna och används därför inte i det fortsatta arbetet. 
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3.1 Bergmodeller 
För att kunna beskriva bergmassans egenskaper utifrån MWD-data 

används ofta olika bergmodeller. Detta för att de olika parametrarna som 
mäts med hjälp av MWD är beroende av varandra. Bergmodellen väger 
samman parametrarna och ger en bättre beskrivning av bergmassans 
egenskaper. Här nedan presenteras några modeller som är relevanta för 
denna undersökning. 

Borrningsenergin kan användas för att bestämma bergmassans 
intryckningsmotstånd (Schunnesson, 1987) och definieras enligt 

 

W=
T⋅N
P

 [N] (3-1)  

där 
T= Vridmoment [Nm] 
N= Rotationshastighet [varv/minut] 
P= Borrsjunkning [m/minut]. 

 
I vittrat berg ger inte borrningsenergin tillräckligt bra selektivitet för att 

ge en tillfredsställande karakterisering av bergmassan. Då kan istället 
Alteration Index (AI) användas som beskriver bergets kvalitet och hur 
uppsprucket berget är. Alteration Index varierar mellan 0 och 2 där 0 
innebär att berget är mycket mjukt och uppsprucket och 2 betyder att 
berget är hårt och homogent. Alteration Index definieras som 

 

AI=1+
F
F0
-
P
P0

 [-] (3-2) 

där 
F= Matningskraft [N] 
F0=Maximal matningskraft [N] 
P0= Maximal borrsjunkning [m/minut]. 

 
 
 
Somerton Index beskriver bergets borrningsmotstånd (Schunnesson, 

1987) och definieras enligt 
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SI=F⋅
N
P

 [N/m]. (3-3) 

Utöver de som är beskrivna ovan finns ytterligare modeller för att 
beskriva bergmassan utifrån MWD som bland annat kan vara till hjälp vid 
sprängning.  

3.2 Data från MWD 
MWD-datat som skickas från borriggarna är uppdelade i olika filer; 

DS, EV, DQ samt MW. I filerna som finns under DS återfinns 
information om borriggen, exempelvis maskintimmar och borriggens 
position. I EV-filerna återfinns information om vad borriggen gör; t.ex. 
om den borrar, är parkerad etc. 

 I DQ finns kvalitetsloggen. Där finns information om koordinaterna 
för borrhålen, hållängden, vilken borrkrona som använts och i vilket skick 
hålet är; dvs. om hålet är borrat, oborrat, avbrutet eller laddat. I DQ-
filerna finns även ett medelvärde på borrsjunkningen i varje hål.  

I MW-filerna lagras de uppmätta borrparametrarna. I dessa filer 
återfinns värden på borrsjunkningen, rotationshastigheten, 
spolmedieflödet, matningskraften samt rotationsmomentet för ett intervall 
som är ställbart. Borriggarna i Aitik har blivit inställda så att de 
sammanställer data var 10:e centimeter. 

Dessutom finns det information om riggens serienummer, loggtid, 
programversion mm i alla de olika filerna. För varje hål som borras skapas 
en fil av varje typ. Detta kan dock ändras så att filerna skapas mer sällan. 

3.2.1 Dataflöde 
För att borriggarna ska veta var de ska borra och hur djupa borrhålen 

ska vara skapas borrplaner. Denna information skickas sedan till 
borriggarna. När borriggen borrat ett hål skickas sedan alla filer via det 
trådlösa nätverket i Aitik till två servrar; en aquilaserver och en atlasserver. 
Dessa två servrar läser in rådatat och skickar det till databasen DWH (Data 
Ware House). Se Figur 3.1 för flödesschema. Efter att rådatat skickats till 
DWH efterbehandlas det. Vilket innebär att rådatat rättas manuellt innan 
det skickas vidare till Prodadmin för att användas för att skapa 
summeringsrapporter m.m. 
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Figur 3.1 Flödesschema för MWD-data från borriggarna (Boliden). 
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4 Variation i borrbarhet 

För att avgöra hur borrbarheten varierar horisontellt över ett område 
används data från MWD för att skapa kartor över området med hjälp av 
dataprogrammet Surfer från Golden Software Inc. 

4.1 Val av salvor 
Utgångspunkten för arbetet är salva 11, 12 och 13 på lastnivå 210 i 

första omtaget i den södra delen av dagbrottet. Motsvarande salvor på 
lastnivå 195 och till viss del även lastnivå 225 har också använts. 
Anledningen till att just detta område undersöks är för att borrningen 
både på lastnivå 210 och 225 pågått under studiens gång. Dessutom pågår 
andra studier i detta område simultant med denna. Salvorna är lokaliserade 
i ett område med malm med homogen geologi. En karta med testområdet 
markerat visas i Figur 4.1. Det södra dagbrottet förstorat med testområdet 
markerat visas i Figur 4.2. 
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Figur 4.1 Översiktsbild över Aitik med testområdet markerat. 
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4.2 Kontroll av borriggarnas kalibrering 
De valda salvorna har borrats med hjälp av två borriggar, 1521 och 

1522. För att kunna säga något om hur borrbarheten varierar över en nivå 
krävs information om borriggarnas kalibrering, dvs. om alla riggar ger 
samma resultat för samma bergegenskaper. För att ta reda på detta 
kontrolleras om de data som samlats in från borriggarna i samma område 
har samma värden eller inte. Om det visar sig att borriggarna har samma 
kalibrering kan data från båda riggarna användas i det fortsatta arbetet; 
men om det visar sig att de är olika kalibrerade kan data från endast en 
rigg användas. 

På grund av handhavandefel samt tekniska problem i Aitiks WLAN-
nätverk saknas data från rigg 1522 vilket betyder att det inte finns 
komplett MWD-data för någon av de valda salvorna på lastnivå 195 och 
210. Salva 11 på lastnivå 210 samt alla salvor på lastnivå 195 borrades med 
både rigg 1521 och 1522. Salva 12 på lastnivå 210 borrades endast med 
rigg 1522 varför det inte finns några MW-filer för denna salva. Detta 
betyder att det endast finns data för de delar som borrats av 1521 vilket 
innebär att det finns data för mindre än halva det undersökta området på 
lastnivå 195 och 210. För de områden som borrades med 1522 finns 
därför bara kvalitetsloggarna tillgängliga. Salva 13 på lastnivå 210 borrades 

Figur 4.2 Förstorad bild över södra dagbrottet med testområdet markerat. 
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endast med rigg 1522. Under tiden den borrades löstes de tidigare 
nämnda problemen. Därför finns data för ungefär halva den salvan. 
Området på lastnivå 225 borrades bara med 1522. Då de nämnda 
problemen var lösta finns komplett data för samtliga salvor på denna 
lastnivå. De borrhål som har fullständig MWD-data syns i Figur 4.3. 

 

 
Eftersom de flesta borrparametrarna på Pit Viper 351 mäts med 

elektriska givare krävs inte kalibrering av mätinstrumenten i samma 
utsträckning som på äldre borriggar. Därför är det mycket osannolikt att 
de uppmätta värdena från borriggarna skulle visa så olika att det skulle 
påverka utfallet av studien.  

Vid en första genomgång av det erhållna datat konstateras dessutom att 
trots att borrningen sker med samma borrigg i samma område blir 
spridningen av de uppmätta värdena stor. Dock kan konstateras att de 
uppmätta värdena från båda borriggarna ligger i samma intervall. Därför 
antas borriggarna ha samma kalibrering. 

 

4.3 Horisontell variation av borrbarheten 
Här presenteras resultaten från de simuleringar som genomförts med 

hjälp av Surfer för att få en bild över hur borrbarheten varierar 

Figur 4.3 Karta över de borrhål med fullständig MWD-data i det undersökta området. 
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horisontellt på olika nivåer. Resultatet av simuleringarna av 
medelborrsjunkningen för de tre nivåerna presenteras i Figur 4.4, Figur 
4.5 samt Figur 4.6. 

 
 
 

 

Figur 4.4 Variationen av medelborrsjunkning över lastnivå 195. 

Figur 4.5 Variationen av medelborrsjunkning över lastnivå 210. 

Figur 4.6 Variationen av medelborrsjunkning över lastnivå 225.  
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Figur 4.4, Figur 4.5 och Figur 4.6 är ganska svåravlästa eftersom det 
finns några enstaka värden som är mycket större än de andra samt att 
kartorna främst är röda vilket tyder på att det är svårborrat. Därför 
analyseras inte dessa vidare. Fokus läggs istället på hur Somerton index 
och borrningsenergin varierar horisontellt över de tre nivåerna. 

Variationen av Somerton Index och borrningsenergin över lastnivå 195 
presenteras i Figur 4.7 respektive Figur 4.8. 
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Figur 4.7 Variationen av Somerton Index över lastnivå 195. 
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Figur 4.8 Variationen av borrningsenergin över lastnivå 195. 
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För lastnivå 195 finns mätdata så att det täcker in hela området varför 
det borde vara möjligt att se tendenser över näst intill hela området. Både 
Somerton Index och borrningsenergin visar ett område långt till höger 
som verkar vara mer svårborrat. Förutom det visar Somerton Index mer 
svårborrade områden än vad borrningsenergin gör. Ett högt värde på ett 
ställe i området gör borrningsenergin mer svårtydd än Somerton Index. 
Dock är det svårt att säga om det finns något område som är mer 
lättborrat.  

I Figur 4.9 och Figur 4.10 presenteras hur Somerton Index respektive 
borrningsenergin varierar över lastnivå 210. 
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Figur 4.9 Variationen av Somerton index över lastnivå 210.   
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Figur 4.10 Variationen av borrningsenergin över lastnivå 210.   
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På lastnivå 210 är det svårare att upptäcka eventuella mönster eftersom 
det saknas data för så stora delar av området. Men även här återfinns ett 
område i högra delen som är mer svårborrat. Här är det även mer distinkt 
än det är på lastnivå 195. I den vänstra delen verkar det dock vara ganska 
varierat hur svårborrat det är. 

Somerton Index och borrningsenergin för lastnivå 225 presenteras i 
Figur 4.11 respektive Figur 4.12. 
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Figur 4.11 Variationen av Somerton Index över lastnivå 225. 
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Figur 4.12 Variationen av borrningsenergin över lastnivå 225. 
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Det loggade området på lastnivå 225 är mindre än de undersökta 
områdena på lastnivå 195 och 210. Detta medför att erhållna resultatet 
från Surfer blir mer detaljerat än för de andra nivåerna. Det är dock 
möjligt att utifrån koordinaterna för området på lastnivå 225 identifiera 
motsvarande del på lastnivå 195 och 210.  

Precis som på lastnivå 195 och 210 finns det ett område som är lite mer 
svårborrat till höger. Förutom det verkar det variera ganska mycket hur 
svårborrat det är inom området. 

De svårborrade områdena som identifierats på varje nivå ligger rakt 
över varandra. Både Somerton index och borrningsenergin har ungefär 
samma värde på de olika nivåerna. Dock är detta område mycket litet 
vilket gör det svårt att säga något om det eftersom värdena varierar så 
mycket utanför detta lilla område.  

I Bilaga 2 finns bilder över hur borrsjunkningen, Somerton Index och 
borrningsenergin varierar för olika håldjup på nivåerna. Dessa resultat 
visar dock så stor spridning att det inte är möjligt att identifiera någon 
trend med ett mer svårborrat område. 
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5 Relation mellan borrbarheten på olika nivåer 

För att undersöka om det finns en relation mellan borrbarheten på 
olika nivåer används statistiska modeller. Första steget där är att bestämma 
observationernas statistiska fördelning. Denna information används sedan 
för att avgöra om det är möjligt att förutsäga borrbarheten på en nedre 
nivå. 

En översikt över hur hålen är placerade på de tre nivåerna presenteras i 
Figur 5.1. 

 

Alla statistiska beräkningar görs i enlighet med Vännman (2002). 

Figur 5.1 Översikt över nivå 195, 210 och 225 uppifrån. 
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5.1 Bestämning av statistisk fördelning 
I Figur 5.2, Figur 5.3 och Figur 5.4 visas histogram för 

medelborrsjunkningen, Somerton Index och borrningsenergin. En 
jämförelse mellan fördelningarna på de olika nivåerna finns i Bilaga 3. 
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Figur 5.2 Histogram över frekvensen för medelborrsjunket över samtliga nivåer. 
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Figur 5.3 Histogram över frekvensen för medelvärdena för Somerton index över samtliga 
nivåer. 

Figur 5.4 Histogram över frekvensen för medelvärdena för borrningsenergin över samtliga 
nivåer. 
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Alla parametrar har en relativt stor spridning med ganska många 
uteliggare vilket kan ses på de höga stolparna i ändarna på histogrammen. 
Dessa uteliggare beror till stor del på att borrningen genom syltan finns 
med i datat. Baserat på Figur 5.2, Figur 5.3 samt Figur 5.4 bedöms 
materialet vara normalfördelat.  

5.2 Statistisk jämförelse av nivåer 
För att jämföra hur svårborrat det är på olika lastnivåer genomförs en 

intervallskattning för skillnaden mellan nivåernas väntevärden.  
 
Enligt Vännman (2002) finns det två olika sätt att jämföra väntevärden; 

stickprov i par och två stickprov. Vid stickprov i par måste stickproven 
innehålla lika många observationer och används därför oftast när parvisa 
observationer kan planeras och genomföras. För övrigt gäller att vid två 
stickprov är ett krav att både väntevärdet och standardavvikelsen är lika 
för båda stickproven, medan de kan skilja sig åt i stickprov i par. Vid två 
stickprov är ett krav att de olika proven är oberoende medan ett litet 
beroende är tillåtet vid stickprov i par. 

Då de olika nivåerna har olika antal mätvärden används metoden för 
två stickprov. Detta medför att standardavvikelsen antas lika för de olika 
nivåerna. 

Vid jämförelse av väntevärden i två stickprov skapas ett 
konfidensintervall för skillnaden mellan de två stickprovens väntevärden. 
Om det beräknade konfidensintervallet innehåller 0 (noll) innebär det att 
väntevärdena för stickproven kan antas lika.  

Konfidensintervallet skattas enligt 
 

x-y-tα 2(n1+n2-2)σobs*
1
n1
+
1
n2

 ; 

x-y+tα 2(n1+n2-2)σobs*
1
n1
+
1
n2

 

(5-1) 

 
där x och y  är de två stickprovens medelvärden, tα/2 n1+n2-2  är det 
tabellerade värdet från t-fördelningen för säkerheten 1-α som funktion av 
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n1+n2-2, n1 och n2 är antal observationer för vardera stickprov, σobs*  är den 
sammanvägda observerade standardavvikelsen. Medelvärdet fås ur 

 

x=
1
n

xi

n

i=1

 (5-2) 

 
och den sammanvägda observerade standardavvikelsen fås genom 
 

σobs*  =
n1-1 s1

2+ n2-1 s2
2

n1-1+n2-1
 

(5-3) 

 
där s1 och s2 är de observerade standardavvikelserna och fås genom  
 

s=
1
n-1

xi-x 2
n

i=1

 . (5-4) 

  
 
Som en extra kontroll beräknas även sannolikheten för att det ska vara 

svårborrat på de olika nivåerna. Enligt Vännman (2002) medför 
normalfördelning att modellen för att beräkna sannolikheten för ξ om 
ξ∈N(µ, σ) är  

 

P ξ≤x =Φ  
x-µ
σ

  (5-5) 

 
där ϕ är fördelningsfunktionen för ξ då ξ∈N(0,1), x är villkoret, µ är 
väntevärdet och σ är standardavvikelsen.   

För att beräkna sannolikheterna för de olika salvorna behövs 
väntevärdet, µ, och standardavvikelsen, σ. I detta fall antas väntevärdet 
vara lika med medelvärdet, dvs. µ= x, i enlighet med Vännman (2002). 

5.3 Resultat och analys 
Somerton Index och borrningsenergin beräknas enligt (3-1) och (3-3), 

både medelborrsjunkningen och medelvärdena för Somerton Index och 
borrningsenergin beräknas enligt (5-2) och standardavvikelserna beräknas 
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enligt (5-4). Beräkningarna har genomförts för ett medelvärde för hela 
pallen, på 5 meters djup för lastnivå 210 och 225 samt på 15 meters djup 
på lastnivå 195 och 210. Resultatet av beräkningarna presenteras i Tabell 
5-1.  

 
Tabell 5-1 Sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och antal observationer. 

      Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Antal 
observat-
ioner 

Lastnivå 
195 

Medel 
Medelborrsjunk 0,653 0,584 1501 
Somerton Index 40440 11587 714 
Borrningsenergi 2527 618 714 

15 m 
Medelborrsjunk 0,616 0,748 711 
Somerton Index 58771 24029 714 
Borrningsenergi 3454 1432 714 

Lastnivå 
210 

Medel 
Medelborrsjunk 0,706 0,666 1248 
Somerton Index 41923 13662 513 
Borrningsenergi 2533 894 501 

5 m 
Medelborrsjunk 0,684 0,345 498 
Somerton Index 52503 20337 513 
Borrningsenergi 3108 1311 501 

15 m 
Medelborrsjunk 0,706 0,910 496 
Somerton Index 60433 24137 513 
Borrningsenergi 3422 1570 501 

Lastnivå 
225 

Medel 
Medelborrsjunk 0,655 0,584 494 
Somerton Index 45796 12875 462 
Borrningsenergi 2950 721 462 

5 m 
Medelborrsjunk 0,620 0,280 473 
Somerton Index 57646 24173 462 
Borrningsenergi 3597 1332 462 

 
Resultaten i Tabell 5-1 används i (5-3) för att bestämma de 

sammanvägda observerade standardavvikelserna och i (5-1) för att jämföra 
nivåernas väntevärden. De jämförelser som genomförs är Nivå 195, 15 
m/Nivå 210, 5 m samt Nivå 210 15 m/Nivå 225, 5 m. Dessutom jämförs 
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medelvärdena enligt följande: Nivå 195/Nivå 210; Nivå 210/Nivå 225 
samt Nivå 195/Nivå 225. De sammanvägda standardavvikelserna för dessa 
jämförelser presenteras i Tabell 5-2. 

 
Tabell 5-2 Sammanvägda observerade standardavvikelser. 

 𝜎!"#∗
 

 Medel-
borr-
sjunkning 

Somerton  
Index 

Borrnings- 
energi 

Nivå 195 15 m/Nivå 210 5 m 0,615 24074 1383 
Nivå 210 15 m/Nivå 225 5 m 0,680 24732 1461 

    
Nivå 195/Nivå 210 0,623 12496 744 
Nivå 210/Nivå 225 0,644 13295 816 
Nivå 195/Nivå 225 0,584 12102 660 

 
 
Med hjälp av Tabell 5-1 och Tabell 5-2 beräknas sedan 

konfidensintervallen för nivåernas jämförda väntevärden. 
Konfidensintervallen beräknas med säkerheten 1-α = 99 %. Enligt tabell i 
Vännman (2002) blir då tα 2 n1+n2-2 =t0,005(∞)=2,576. Anledningen att 
t0,005 blir samma för alla jämförelser är för att beräkningarna baseras på så 
många observationer att de inte finns tabellerade. De beräknade 
konfidensintervallen presenteras i Tabell 5-3. 

 
Tabell 5-3 Beräknade konfidensintervall. 

 Medelborr-
sjunkning 

Somerton  
Index 

Borrnings- 
energi 

Nivå 195 15 m/ 
Nivå 210 5 m [-0,161; 0,025] [2679; 9857] [138; 554] 

Nivå 210 15 m 
/Nivå 225 5 m [-0,057; 0,183] [-1299; 6873] [-418; 68] 

    
Nivå 195/Nivå 210 [-0,114; 0,008] [-3346; 380] [-118; 106] 
Nivå 210/Nivå 225 [-0,037; 0,139] [-6070; -1676] [-553; -281] 
Nivå 195/Nivå 225 [-0,080; 0,076] [-7219; -3493] [-522; -324] 
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Alla konfidensintervall som beräknats direkt från borrsjunkningen 
innehåller noll vilket betyder att de kan antas ha samma väntevärde. För 
Somerton Index och borrningsenergin däremot är det endast 
konfidensintervallet för Nivå 210, 15 m/Nivå 225, 5 m och Nivå 
195/Nivå 210 som täcker in nollan. De resterande jämförelserna har med 
andra ord inte samma väntevärde. 

För att kontrollera hur mycket skillnaden i standardavvikelse spelar in 
har även sannolikheten att det ska vara svårborrat på de olika nivåerna 
beräknats enligt (5-5). Gränsen för att det ska vara svårborrat sätts till 10:e 
percentilen för borrsjunkningen och 90:e percentilen för Somerton Index 
och borrningsenergin; detta för att låga värden på borrsjunkningen 
innebär att det är svårborrat medan det är tvärtom både för Somerton 
Index och för borrningsenergin. Gränsvärdena är baserade på 
medelvärdena från alla borrhål i det analyserade området. Resultatet och 
de valda gränsvärdena från dessa beräkningar återfinns i Tabell 5-4, Tabell 
5-5 och Tabell 5-6. 

 
Tabell 5-4 Resultat för sannolikheten att borrsjunkningen ska befinna sig inom 10:e percentilen. 

Borrsjunkning P(ξ ≤ 0,417) 
Lastnivå 

195 
Medel 34 % 
15 m 39 % 

Lastnivå 
210 

Medel 33 % 
5 m 22 % 
15 m 37 % 

Lastnivå 
225 

Medel 34 % 
5 m 23 % 

 
För borrsjunkningen ligger sannolikheterna relativt nära varandra. 

Dock skiljer de sig markant från 10 % som de borde vara. 
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Tabell 5-5 Resultat för sannolikheten att Somerton Index ska befinna sig inom 90:e percentilen. 

Somerton Index P(ξ > 54587) 
Lastnivå 

195 
Medel 11 % 
15 m 57 % 

Lastnivå 
210 

Medel 18 % 
5 m 46 % 
15 m 59 % 

Lastnivå 
225 

Medel 25 % 
5 m 55 % 

 
Sannolikheterna som beräknats för Somerton Index visar en större 

spridning än vad borrsjunkningen uppvisar.  
 

Tabell 5-6 Resultat för sannolikheten att borrningsenergin ska befinna sig inom 90:e 
percentilen. 

Borrningsenergi P(ξ > 3500) 
Lastnivå 

195 
Medel 8,5 % 
15 m 71 % 

Lastnivå 
210 

Medel 17 % 
5 m 42 % 
15 m 51 % 

Lastnivå 
225 

Medel 28 % 
5 m 57 % 

 
För borrningsenergin är spridningen hos sannolikheterna än större än 

hos Somerton Index.  
Eftersom det i analyserna av variationen av borrsjunkningen 

horisontellt hittades ett mer svårborrat område genomförs samma 
beräkningar som tidigare för de salvor detta område ligger i. De salvor 
som beräkningarna genomförs på är 10 på lastnivå 195, 11 på lastnivå 210 
samt 10 på lastnivå 225. Dessa beräkningar genomförs endast för 
medelvärdena och inte på specifika borrhålsdjup. Medelvärdena, 
standardavvikelserna och antalet observationer som används i 
beräkningarna presenteras i Tabell 5-7. 
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Tabell 5-7 Sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och antal observationer för 
salvorna 195_10, 210_11 och 225_10. 

  
Medelvärde 

Standard- 
avvikelse 

Antal 
observationer 

195_10 

Borrsjunkning 0,555 0,604 340 
Somerton 
Index 44981 14670 174 

Borrningsenergi 2670 707 174 

210_11 

Borrsjunkning 0,598 0,687 267 
Somerton 
Index 57460 17286 73 

Borrningsenergi 3283 785 73 

225_10 

Borrsjunkning 0,646 0,74 256 
Somerton 
Index 49153 15406 238 

Borrningsenergi 3084 846 238 
 
Resultaten från beräkningarna av konfidensintervall presenteras i Tabell 

5-8. 
 

Tabell 5-8 Beräknade konfidensintervall för salvorna 195_10, 210_11 och 225_10. 

 Borrsjunkning  Somerton Index Borrningsenergi 
195/210 [-0,178; 0,092] [-18041; -6917] [-873; -312] 
210/225 [-0,209; 0,113] [2839; 13775] [-87,7; 486] 
195/225 [-0,191; 0,093] [-8052; -292] [-617; -211] 

 
Enligt borrsjunkningen har salvorna samma fördelning; men enligt 

Somerton Index och borrningsenergin skiljer de sig åt. Enligt 
borrningsenergin har salva 210_11 och 225_10 samma fördelning.  

Resultaten från sannolikhetsberäkningarna presenteras i Tabell 5-9. 
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Tabell 5-9 Beräknade sannolikheter för salvorna 195_10, 210_11 och 225_10. 

 

Borrsjunkning 
P(ξ≤ 0,417) 

Somerton 
Index 

P(ξ> 54587) 
Borrningsenergi 

P(ξ> 3500) 
195_10 41 % 26 % 16 % 
210_11 40 % 57 % 45 % 
225_10 38 % 36 % 37 % 

 
Precis som för hela det studerade området är sannolikheterna för 

borrsjunkningen ganska nära varandra. Dock visar de beräknade 
sannolikheterna för både Somerton Index och borrningsenergin en stor 
spridning. 

Resultaten för endast en salva skiljer sig inte nämnvärt från resultaten 
för hela området. 
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6 Diskussion 

För att kunna få fram ett resultat från arbetet var det självklart att det 
var statiska metoder som skulle användas till beräkningarna. Däremot finns 
det många olika statistiska metoder att välja mellan. Anledningen att 
metoden med två stickprov används är för att jag ville göra en direkt 
jämförelse mellan de olika lastnivåerna och då fanns det endast två 
metoder i Vännman, 2002 som motsvarade det och det var två stickprov 
samt stickprov i par. Eftersom indatat inte uppfyller de krav som ställs för 
stickprov i par valdes därför två stickprov för att lösa problemet. Efter 
mindre undersökningar om det fanns några metoder som kunde jämföra 
alla tre nivåer på ett liknande sätt som två stickprov som inte gav resultat 
bestämdes därför att två stickprov skulle användas. Eftersom det i metoden 
två stickprov måste göras antaganden som egentligen inte stämmer så bra 
överens med indatat tyckte jag att det krävdes en dubbelkoll för att vara 
säker på att antagandena inte gjorde resultatet felaktigt. Anledningen att 
sannolikhetsberäkningar valdes är för att det i uppgiften ingår att avgöra 
om det är möjligt att förutsäga hur svårborrat det kommer vara och 
sannolikhetsberäkningar är en bra indikator på det. Eftersom indatat är 
normalfördelat var den valda metoden för att beräkna sannolikheterna den 
bästa.  Tillsammans tror jag därför att de valda metoderna ger ett bra och 
rättvisande resultat. 

Det faktum att medelvärdena för nivåerna är relativt lika säger 
egentligen inte så mycket. Medelvärdet är ett lägesmått och säger helt 
enkelt vart medel ligger; det säger däremot ingenting om spridningen av 
värdena. Därför är standardavvikelsen ett viktigt mått i denna studie. För 
även om medelvärdet är väldigt lika är det stor risk att det inte stämmer 
för andra områden eftersom standardavvikelserna skiljer sig åt så kraftigt. 
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Sannolikhetsberäkningarna som genomförts bevisar att antagandet i 
intervallskattningen för två stickprov om att lastnivåerna har samma 
standardavvikelse inte stämmer. Visserligen används en sammanvägd 
standardavvikelse som gör antagandet mindre fel. Men det faktum att 
resultaten från sannolikhetsberäkningarna är så spridda betyder att 
standardavvikelserna skiljer sig för mycket mellan nivåerna för att det ska 
gå att se exakt hur svårborrat det kommer vara på en lägre nivå. Detta 
trots att medelvärdena är väldigt lika mellan nivåerna. 

Förklaringen till att intervallskattningen innefattar noll för Nivå 210 15 
m/Nivå 225 5 m och Nivå 195/Nivå 210 ligger förmodligen i det faktum 
att det saknas mycket data från nivå 210. En av salvorna på nivå 210 
borrades med både 1521 och 1522 medan de andra två endast borrades 
med 1522. Under tiden som salva 13 på nivå 210 borrades upptäcktes det 
att 1522 endast producerade DQ-filer. Efter att ungefär halva salva 13 
hade borrats hade problemet åtgärdats. Dock medför detta att det finns 
data för ungefär 40 % av området på nivå 210, varav hela salva 12, som 
ligger i mitten, saknas. Detta gör att det blir mycket stora felmarginaler för 
hela den nivån och all statistik har mycket stor osäkerhet. Under tiden 
som dataflödet från 1522 inte fungerade användes den även för att borra 
på nivå 195. Här användes dock även 1521 på alla salvor vilket medför att 
det finns data för nästan halva området. Dessutom är de mätvärden som 
finns för nivå 195 utspridda över hela området till skillnad från nivå 210 
där mätvärdena är väldigt hopklumpade. Området på nivå 225 är det enda 
med komplett data varför det borde stämma bäst. Dock är det området 
mindre varför det även blir en osäkerhet i dessa data i jämförelse med de 
andra nivåerna. 

Resultatet för de statistiska beräkningarna för Somerton Index och 
borrningsenergin skiljer sig mot resultaten som fås för borrsjunkningen. 
Här är det resultaten för Somerton Index och borrningsenergin som 
stämmer bäst. Det finns ett värde på medelborrsjunkningen i DQ-filerna 
vilket betyder att det finns en medelborrsjunkning för alla borrhål som 
borrats i området så det är mer komplett än beräkningarna för Somerton 
Index och borrningsenergin som endast har kunnat genomföras för de hål 
som har MW-filer. Men i den rena borrsjunkningen finns det mycket 
mer än bara bergmassans egenskaper som påverkar resultatet. Somerton 
Index och borrningsenergin säger mer om endast bergmassans egenskaper 
eftersom det är flera borrparametrar som vägts samman. Dessutom är 
standardavvikelserna för borrsjunkningen nästan lika stora som 
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medelvärdena vilket tyder på en större spridning än för Somerton Index 
och borrningsenergin.   

Att standardavvikelserna är större för de värden som fåtts från 5 och 15 
meters djup än standardavvikelserna för medelvärdena är egentligen inte 
så konstigt. Bland medelvärdena har extremvärdenas inverkan minskats 
jämfört med de värden som fås direkt från ett visst djup. Om man har 
otur kan det vara en krosszon eller annat som påverkar borrningen på just 
det djupet man tar ut data från. Dock ska sägas att ett medelvärde baserat 
på medelvärden inte är så exakt. Eftersom rotationshastigheten ingår i 
beräkningarna både för Somerton Index och för borrningsenergin betyder 
det att det att de resultat som fåtts för 15 m har större felmarginal än de 
resultat som fåtts för 5 m då bergmassans påverkan på rotationshastigheten 
minskar med håldjupet.   

Även om beräkningarna genomförs över ett mindre område blir 
resultatet detsamma. Det vill säga att det inte går att förutsäga om det 
kommer vara svårborrat eller ej. De salvor som analyserades närmare har 
relativt mycket data. Det är för lastnivå 210 som det saknas mycket data. 
Därför är beräkningarna med lastnivå 210 inblandad mer osäkra än de 
andra precis som det är för beräkningarna över hela området.  

Generellt finns det många aspekter som har försvårat arbetet och 
bidragit till att resultaten är ganska osäkra. De flesta aspekterna har med 
MWD att göra. Det har exempelvis varit problem med att koordinaterna 
har registrerats fel. Exempelvis finns det borrhål med X-koordinat runt 6 
istället för 6000 som alla andra hål har. Dock är dessa så få att det i det 
stora hela inte borde göra någon större skillnad. Eftersom det även 
förekommer omborrningar i gruvan kan en del hål finnas med flera 
gånger och det kan ibland vara väldigt konstiga värden eftersom man till 
en början borrar i ett redan borrat hål. Både upp- och omborrningar 
registreras dessutom ibland med negativa hålnummer där samma 
hålnummer förekommer flera gånger. Detta gör det näst intill omöjligt att 
använda informationen från dessa hål eftersom det inte går att veta vilket 
hål som hör till vilka koordinater. Om dessa ligger i ett område med lite 
data innebär det än större osäkerhet i resultaten. Borriggen använder sig 
av autoinfång vilket betyder att den automatiskt registrerar vilket hål som 
borras. Men eftersom hålen ligger så pass nära varandra och GPS:en kan 
ha relativt stor osäkerhet innebär det att borriggen ibland sätter fel 
hålnummer på hålet som håller på att borras. Detta har dock inte ställt till 
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alltför stora problem eftersom det då bara är att titta på hur hållängderna 
stämmer överens mellan DQ- och MW-filen. 

Eftersom projektet har genomförts i ett område med homogen geologi 
är det möjligt att de framtagna resultaten är missvisande. Då syftet med 
projektet är att lokalisera svårborrade zoner hade det kanske varit bättre 
att använda ett område med mer varierande geologi. Å andra sidan hade 
det även kunnat innebära att standardavvikelserna blivit än större och 
resultaten än mer otydliga. Dock hade det eventuellt varit möjligt att 
isolera det svårborrade området i undersökningsområdet för att se mer 
exakt hur det ser ut på lägre nivåer. Det var framförallt därför det även 
genomfördes en horisontell analys och inte enbart en vertikal analys. I det 
området som användes i projektet är det så små skillnader i borrbarheten 
att det inte går att arbeta på det sättet utan det endast är möjligt att göra 
en mer generell och översiktlig analys.  

För att påvisa att bergmassan har för olika egenskaper utanför 
sprickorna har en undersökning hur Somerton Index varierar i några hål 
genomförts. I Figur 6.1 har Somerton Index för ett antal borrhål som 
ligger på samma rad parallellt med bergväggen ritats upp och i Figur 6.2 
har Somerton Index för ett antal borrhål som ligger på samma rad i 
vinkelrätt med bergväggen ritats upp. Båda figurerna börjar vid 2 m djup 
för att försumma syltan.  
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Figur 6.1 Variationen av Somerton Index i borrhålen parallellt med bergväggen. 

Figur 6.2 Variationen av Somerton Index i borrhålen vinkelrätt från bergväggen. 
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Här kan man se att det är en spricka vid 12 m djup i Figur 6.1 och 
mellan 10 och 12 m i Figur 6.2. Just vid sprickan uppvisar Somerton 
Index väldigt lika värden i hålen parallellt med bergväggen samt de flesta 
hålen vinkelrätt med bergväggen; här är det dock ett hål som sticker ut. 
Det som också blir tydligt är att borrbarheten har en mycket stor variation 
i resten av borrhålet. Detta betyder att det är för stor skillnad mellan 
borrbarheten endast på samma nivå för att kunna förutsäga hur svårborrat 
det kommer vara. Dessa resultat visar att det är möjligt att använda MWD 
för att upptäcka var det finns sprickplan och det kan även vara möjligt att 
använda MWD-data för att skapa 3D-modeller för att få en bild över hur 
sprickplanen ser ut. Men det går inte att säga något om borrbarheten 
generellt varken på samma nivå eller mellan nivåerna.  

Hur det är med hårdare zoner är däremot oklart. Det är inte helt 
omöjligt att det kan finnas mer svårborrade zoner som har ungefär samma 
borrbarhet, precis som sprickan. Dock kvarstår problemet att det utanför 
dessa zoner har en alldeles för varierad borrbarhet för att det ska gå att 
förutsäga dessa.  
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7 Slutsatser 

Resultaten i avsnitt 5.3 visar att det kan finnas ett samband mellan 
borrbarheten på olika nivåer. Om man tittar på histogrammen för de olika 
nivåerna ser det ut som det finns ett samband mellan borrbarheten på 
olika nivåer; men eftersom det saknas så mycket mätdata är det omöjligt 
att säga något med säkerhet.  

Utifrån analysen av borrbarheten horisontellt verkar det möjligt att 
upptäcka mindre områden som är mer svårborrade. Dock varierar 
borrbarheten väldigt snabbt inom området. Det är inte en gradvis 
övergång mellan lätt- och svårborrat utan övergången är mycket snabb. 

De statistiska beräkningarna däremot visar att det inte går att förutsäga 
borrbarheten mellan nivåerna; detta för att spridningen i mätdatat är för 
olika. Att medelvärdena på de olika nivåerna ligger så nära varandra spelar 
i det här fallet ingen roll eftersom standardavvikelsen är viktig när det 
gäller att förutsäga borrbarheten.  

Slutsatsen från analysen är att det inte går att förutsäga borrbarheten 
vertikalt. Det finns dock många faktorer som gör att resultaten blir osäkra. 
Den främsta är att det saknas mycket mätdata. Därför skulle det vara 
intressant om ett liknande projekt kunde genomföras där all mätdata finns 
tillgänglig. Samt att undersökningarna sker i ett område med mer 
varierande geologi; gärna ett område där det till viss del har varit 
svårborrat.  

Det kan även vara bra att genomföra ytterligare undersökningar hur 
MWD-datat som samlas in av borriggarna i Aitik kan utnyttjas som ett 
hjälpmedel för att förbättra produktionsplaneringen och därigenom bidra 
till en effektivare produktion. Även om det inte går att förutsäga hur 
svårborrat det kommer vara finns det andra områden där MWD kan bidra 
till förbättringar. 
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Om resultatet och slutsatserna är rimliga beror helt på vem som 
tillfrågas. Under litteraturarbetet fanns indikationer i det studerade 
materialet att det skulle vara möjligt att förutsäga borrbarheten vertikalt. 
Om man däremot talar med de som har erfarenhet av produktionen i 
Aitik är det mycket väntat att det inte går att förutsäga borrbarheten 
vertikalt. Det finns exempel på områden där det tagit flera timmar att 
borra ett hål på en nivå och bara någon minut för att borra ett hål på nästa 
nivå inom samma område. Detta tyder på att slutsatsen att det inte går att 
förutsäga borrbarheten vertikalt stämmer med verkligheten. Dock är det 
svårt att säga om detta endast är i Aitik eller om det är likadant överallt. 
Förmodligen kan det vara möjligt att förutsäga borrbarheten vertikalt i 
vissa gruvor där inte bergmassans egenskaper har lika stora variationer som 
i Aitik. 
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8 Praktikfall: Relationen mellan sylta och infall i 
borrhål 

8.1 Inledning 
Varje borrmeter innebär nötning och slitage på borrkronan och 

borriggen. Därför är det viktigt med kunskap om vad som orsakar infall i 
borrhål så att hållängderna kan planeras mer effektivt. 

Det finns olika teorier om vad som orsakar infall i borrhål. En teori är 
att infallet ökar om det är mycket sylta. En annan teori är att infallet beror 
på grundvattenströmningen i området. Syftet med detta praktikfall är att 
undersöka om det finns någon relation mellan mängden sylta och infall 
borrhål.   

8.1.1 Pallborrning 
I Figur 8.1 visas geometrin för pallborrning. De mest relevanta måtten 

som visas i Figur 8.1 är pallhöjden, K, hållängden, H, underborrningen, 
U, håldiametern, d, hålavståndet, E samt försättningen, V. I Aitik är 
håldiametern 311 mm, hålavståndet 9 m och försättningen 7 m. 
Pallhöjden är 15 m och underborrningen är 2,5 m vilket betyder att 
hållängden i regel är 17,5 m varav 16 m laddas. Borrhålen som ligger 
närmast pallkanten borras 1 m djupare än övriga hål. 
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8.2 Metod 
För att kunna fastställa om det finns en relation mellan mängden sylta 

och infallet i borrhålen krävs att håldjupen mäts manuellt med en mätlina. 
Detta utförs mellan det att hålen borras och laddas. Dessa manuella 
mätvärden jämförs sedan med de hållängderna som mätts av borriggen. 

För att ta reda på mängden sylta används värden från MWD. För varje 
hål ritas ett diagram upp med borrsjunkningen beroende av håldjupet. 
Utifrån dessa diagram fastställs sedan hur mycket sylta som finns vid varje 
hål.  

Utifrån denna information används statistiska metoder för att kunna 
avgöra om det finns ett samband mellan mängden sylta och infallet i 
borrhålen. 

Studien gjordes på salvan med benämningen S1_225_11 på lastnivå 
225. 

8.3 Resultat och analys 
Differensen mellan de manuellt uppmätta hållängderna och 

hållängderna från borriggen antas vara infallet i borrhålet. Utifrån 
borrsjunkningen i MWD-filerna bestäms mängden sylta för varje borrhål. 

Figur 8.1 Schematisk bild över pallgeometri (Sandvik,1999). 
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I Figur 8.2 och Figur 8.3 visas två exempel på hur syltan bestäms. För hål 
55 bedöms syltan vara 0,3 m, dvs. syltan bedöms sluta där det blir en 
minskning av borrsjunkningen. I hål 113 bedöms att det inte finns någon 
sylta eftersom borrsjunkningen är på en konstant nivå i hela borrhålet. En 
sammanställning över de uppmätta och givna hållängderna samt mängden 
sylta presenteras i Bilaga 4. 

Infallet i borrhålen och mängden sylta visas i samma figur, Figur 8.4. 
Ett högt värde på differensen mellan den manuellt uppmätta hållängden, 
den blå streckade linjen i Figur 8.4, betyder att det är mycket infall i 
borrhålet. Om kurvorna över längddifferensen och mängden sylta följer 
varandra tyder det på att det finns ett samband mellan infallet i borrhålen 
och mängden sylta.  

 

 

 
 
 

Figur 8.2 Exempel på diagram för att avläsa mängd sylta med den 
bedömda syltan utmärkt. 
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För att bättre kunna avgöra hur syltan och infallet korrelerar delades 
datat in i fyra kategorier: mycket infall + mycket sylta, lite infall + mycket 
sylta, lite infall + lite sylta samt mycket infall + lite sylta. Medelvärdet för 
alla hål används som gränsvärde för vad som är ”mycket” eller ”lite” infall 

Figur 8.3 Exempel på diagram för att avläsa mängd sylta där det bedöms 
att ingen sylta finns. 

Figur 8.4 Relationen mellan infall i borrhål och mängden sylta. 
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respektive sylta. Gränsvärdet för infallet är därför 1,28 m och för syltan är 
gränsvärdet 1,02 m. Antalet hål som faller i varje kategori presenteras 
Tabell 8-1 samt grafiskt i cirkeldiagrammet i Figur 8.5. 

 
Tabell 8-1 Sammanställning av data 

Mycket infall + Mycket sylta 33 
Lite infall + Mycket sylta 32 
Lite infall + Lite sylta 45 
Mycket infall + Lite sylta 37 
Totalt 147 
 
 

 
Figur 8.5 Fördelningen mellan de olika kategorierna. 

Både Tabell 8-1 och Figur 8.5 visar att fördelningen är mycket jämn. 
Den kategori som sticker ut lite är lite infall + lite sylta. 

8.4 Diskussion 
Metoden för praktikfallet var inte självklar. Det stod klart tidigt att det 

enklaste sättet att avgöra infallet i borrhålen var att jämföra de uppmätta 
värdena från borriggen som fanns i MWD-datat med det verkliga utfallet. 
Metoden för att avgöra mängden sylta i varje borrhål var däremot lite 
krångligare att komma på. Efter en del funderande var det dock MWD 

22% 
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31% 

25% 
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som var den bästa lösningen. Jag valde att inte genomföra några 
beräkningar utan använda borrsjunkningen direkt i analysen. Somerton 
Index eller borrningsenergin hade lika gärna kunnat användas vid 
bestämningen av syltan. Efter att ha jämfört några diagram med Somerton 
Index, borrningsenergin och borrsjunkningen drogs slutsatsen att det inte 
blev några större skillnader. Det som hade varit positivt med att använda 
Somerton Index eller borrningsenergin är att dessa har högre värden än 
borrsjunkningen vilket gör att det i vissa fall hade varit enklare att avgöra 
mer exakt hur mycket sylta det fanns i borrhålen.  

Det stod även klart tidigt att det skulle behövas en statistisk metod för 
att kunna avgöra om det finns något samband eller ej. Min första tanke 
var att använda metoden för stickprov i par. Men eftersom värdena för 
syltan och infallet skiljde sig så mycket gick det inte. Dessutom var inte 
materialet normalfördelat, vilket är en förutsättning för att kunna tillämpa 
stickprov i par. Därför var den bästa metoden att dela upp datat i grupper 
och helt enkelt jämföra dessa grupper.  

Anledningen till att kategorin lite infall + lite sylta är större än de andra 
beror med största sannolikhet på den mänskliga faktorn. Generellt kan 
sägas att många av borrhålen med lite sylta har varit mycket svåravlästa 
vilket medför att dessa har en större felmarginal än de med mycket sylta. 
Dessutom består det analyserade materialet endast av 147 hål vilket 
betyder att den procentuella skillnaden blir stor. 

Det finns en del felkällor i den genomförda studien. Den främsta är att 
det i vissa hål var svårt att se var borrhålet började vilket medförde 
problem med att läsa av den korrekta hållängden på mätlinan. Eftersom 
borrhålen är runt 17 m djupa är det omöjligt att se hur mätlinan ligger 
mot botten. Längst ned på mätlinan sitter det ett band med en vikt 
fastsatt; denna nedre del på mätlinan kan ligga olika i olika hål vilket 
innebär att det finns en viss felmarginal i varje hål. Dock handlar det om 
så lite att det inte borde påverka resultatet. Det kan även finnas fel i de 
data som fås från borriggen. Systemet för MWD är inte felfritt; några 
borrhål har helt fallit bort och några har data som inte är komplett. Detta 
gör att det finns en viss osäkerhet huruvida de data som fås från borriggen 
stämmer. Det är dock lätt att se vilka data som inte stämmer utifrån de 
manuellt uppmätta hållängderna. Exempelvis om datat från MWD visar 
en kortare hållängd än den manuellt uppmätta hållängden. 

En annan felkälla är avläsningen av mängden sylta för varje hål. Syltan 
kan ha olika egenskaper på olika delar av salvan vilket betyder att det i 
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vissa hål kan vara mycket hög borrsjunkning genom syltan medan det i 
andra hål kan vara relativt svårborrat även genom syltan. Jag gjorde 
bedömningen att om storleken på borrsjunkningen låg inom samma 
intervall för hela borrhålet fanns ingen, alternativt en försumbar, mängd 
sylta. Det faktum att borrsjunkningen användes för att avgöra mängden 
sylta medför att det finns en ytterligare en felmarginal eftersom 
borroperatören har en viss inverkan. 

De manuella mätningarna genomfördes under en period på ungefär två 
veckor under sommaren. De skedde en gång per dag måndag till fredag. 
Detta innebär att vissa hål mättes några minuter efter att de borrats och 
andra mättes flera dygn efter att de borrats. Inga anteckningar för hur 
länge hålen stått fördes varför det inte är känt hur mycket denna differens 
påverkat resultatet. Mätningarna genomfördes dessutom under en mycket 
torr period, det var därför lite eller inget vatten i syltan. Om mätningarna 
istället hade genomförts under en period med mycket regn hade resultatet 
med stor sannolikhet blivit helt annorlunda.  

Praktikfallet har behandlat borrhål som borrats vertikalt; men ibland 
kan även lutande borrhål användas. Jag tror att syltan i detta fall har en 
större påverkan på infallet än det har i vertikala hål. Men eftersom även 
delen som borras genom syltan lutar borde gravitationen spela en större 
roll och infallet då blir större med vid mycket sylta. 

 

8.5 Slutsatser 
Det finns ingen korrelation mellan mängden sylta och infallet i 

borrhålen eftersom de fyra kategorierna i Figur 8.5 är relativt lika 
fördelade. Om det hade funnits en korrelation mellan mängden sylta och 
infallet i borrhålen skulle kategorin mycket infall + mycket sylta ha varit 
större än de andra kategorierna.  

Eftersom det inte finns någon relation mellan syltan och infallet i 
borrhålen finns ingen anledning att borra längre hål när det är mycket 
sylta vilket ofta sker idag. Om detta kan förmedlas till borroperatörerna 
kan mycket pengar sparas då varje borrmeter är väldigt dyr. Kortare hål, 
om än inte mycket kortare, medför även mindre nötning på borrkronan 
som alltså får en längre livslängd.  
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8.5.1 Rekommendationer 
Det är viktigt att informera borroperatörerna att hålen inte behöver 

borras längre när det är mycket sylta eftersom det inte blir mer infall i 
dessa hål. Borrhålen borras oftast längre än angivet i vilket fall; men det är 
inte nödvändigt att borra hålen ännu längre bara för att det är mycket 
sylta. I alla fall inte om det inte finns så mycket vatten i syltan. 

Det skulle även vara intressant med en studie som undersöker vad 
infallet i borrhålen faktiskt beror av; om det är strömningen av vattnet 
eller om det beror av något annat. För detta krävs dock ett större 
undersökningsområde, andra mätmetoder och en längre tidperiod än det 
som använts i denna studie. 
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10.1 Bilaga 1 – Teknisk data för Atlas Copco Pit Viper 351 
Teknisk data från Atlas Copco för Pit Viper 351. 
 

 
Figur 10.1 Teknisk data för PV-351 (Atlas Copco, 2010).  
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10.2 Bilaga 2 - Variationen i borrbarhet på olika håldjup 
Här presenteras resultaten över hur borrbarheten varierar på olika 

håldjup på de undersökta nivåerna. 
 
Lastnivå 195 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 10.2 Borrsjunkingen på 15 m håldjup på lastnivå 195. 

Figur 10.3 Somerton Index på 15 m håldjup på lastnivå 195. 
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Lastnivå 210 

 
 

Figur 10.4 Borrningsenergin på 15 m håldjup på lastnivå 195. 

Figur 10.5 Borrsjunkningen på 5 m håldjup på lastnivå 210. 

Figur 10.6 Somerton Index på 5 m håldjup på lastnivå 210. 
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Figur 10.7 Borrningsenergin på 5 m håldjup på lastnivå 210. 

Figur 10.8 Borrsjunkningen på 15 m håldjup på lastnivå 210. 

Figur 10.9 Somerton index på 15 m håldjup på lastnivå 210. 
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Lastnivå 225 
 

Figur 10.10 Borrningsenergin på 15 m håldjup på lastnivå 210. 

Figur 10.11 Borrsjunkningen på 5 m håldjup på lastnivå 225. 

Figur 10.12 Somerton Index på 5 m håldjup på lastnivå 225. 
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Figur 10.13 Borrningsenergin på 5 m håldjup på lastnivå 225. 
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10.3 Bilaga 3 – Stapeldiagram från frekvenstabeller 
Här presenteras stolpdiagram som baseras på frekvenstabeller som 

upprättats för det använda mätdatat. I varje stolpdiagram är det 
medelvärdet för varje hål som sammanställts för att kunna göra en 
jämförelse mellan nivåerna. 

 

 
Figur 10.14 Stolpdiagram över fördelningen av medelborrsjunkningen för de olika nivåerna. 
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Figur 10.15 Stolpdiagram över fördelningen av Somerton Index för de olika nivåerna. 

 

 
Figur 10.16 Stolpdiagram över fördelningen av borrningsenergin för de olika nivåerna. 
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10.4 Bilaga 4 – Sammanställning av data för praktikfallet 

Hålnr 

Upp- 
mätt 
längd 
 [m] 

Längd 
MWD 
 [m] 

Infall 
[m] 

Sylta 
[m]  

1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 16,6 18,004 1,404 2,7 

8 16,9 18,509 1,609 1,5 
9 17,1 18,827 1,727 2,5 

10 18 18,913 0,913 2 

11 18,1 18,844 0,744 1,8 
12 17,9 18,533 0,633 0 

13 17,2 18,224 1,024 - 
14 

    15 
    16 
    17 
    18 
    19 
    20 
    21 
    22 
    23 
    24 
    25 
    26 15,8 18,004 2,204 0,2 

27 17,7 18,624 0,924 0,2 

28 17,8 18,816 1,016 0,5 
29 16,6 18,831 2,231 0,4 

30 17,6 18,706 1,106 2,2 
31 17 18,509 1,509 1,1 

 

Hålnr 

Upp- 
mätt 
 ängd 
 [m] 

Längd 
MWD 
[m] 

Infall 
[m] 

Sylta  
[m] 

32 
    33 
    34 
    35 
    36 
    37 
    38 
    39 
    40 
    41 
    42 
    43 
    44 
    45 
    46 
    47 
    48 16,8 18,217 1,417 0 

49 17,2 18,451 1,251 2,7 
50 17,3 18,522 1,222 0 

51 17,2 18,31 1,11 0 
52 

    53 
    54 
    55 15,8 17,312 1,512 0,3 

56 15,9 17,103 1,203 1,5 
57 15,6 17,021 1,421 0,1 

58 
    59 15,5 16,425 0,925 0 

60 15,6 16,615 1,015 0,2 

61 
    62 16,8 16,811 0,011 1,2 
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Hålnr 

Upp- 
mätt 
 ängd 
 [m] 

Längd 
MWD 
 [m] 

Infall 
[m] 

Sylta 
[m]  

63 15,8 17,124 1,324 1,1 
64 15,4 17,204 1,804 0,8 

65 
    66 
    67 16,8 18,017 1,217 0,2 

68 17,5 18,505 1,005 0 
69 17,3 18,464 1,164 1,1 

70 17,5 18,345 0,845 0,7 
71 

    72 
    73 16,9 17,019 0,119 0 

74 16,2 17,036 0,836 0,3 

75 15,8 16,703 0,903 0 
76 

    77 15,5 17,047 1,547 0 

78 16 17,042 1,042 0,1 
79 

    80 15,7 16,703 1,003 0 
81 16,1 17,016 0,916 0,5 

82 
    83 
    84 16,8 18,038 1,238 0 

85 17,8 18,241 0,441 0,5 
86 17,2 18,425 1,225 0 

87 17,3 18,412 1,112 0,4 
88 17,5 18,712 1,212 1,1 

89 17,3 18,528 1,228 0,3 

90 16,6 18,014 1,414 0 
91 16,7 18,025 1,325 1,6 

92 
    93 16,1 17,502 1,402 0,3 

94 15 17,032 2,032 0,6 
 

Hålnr 

Upp- 
mätt 
 längd 
 [m] 

Längd 
MWD 
[m] 

Infall 
[m] 

Sylta  
[m] 

95 15,3 1,817 -13,5 0,2 
96 

    97 16,2 17,245 1,045 0,2 

98 15,9 17,01 1,11 0,1 
99 

    100 15,5 17,014 1,514 0,5 
101 14,8 17,014 2,214 0,3 

102 15,1 17,276 2,176 0,1 
103 

    104 
    105 
    106 
    107 
    108 
    109 
    110 
    111 
    112 
    113 16,6 17,526 0,926 0 

114 15 17,232 2,232 0,2 
115 15,9 17,012 1,112 0,4 

116 
    117 15,7 17,045 1,345 0,3 

118 16 17,025 1,025 0 

119 
    120 16,5 17,511 1,011 0,4 

121 16,4 17,52 1,12 0,3 

122 16,3 17,721 1,421 1 
123 

    124 17,1 18,304 1,204 0,9 
125 17,1 18,509 1,409 1,6 

126 17,7 19,002 1,302 2,8 
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Hålnr 

Upp- 
mätt 
 längd 
 [m] 

Längd 
MWD 
 [m] 

Infall 
[m] 

Sylta 
[m]  

127         
128 17,6 19,023 1,423 1,1 

129 17,1 18,611 1,511 1,7 

130 17,3 18,63 1,33 1,9 
131 17,2 18,511 1,311 1,1 

132 17,2 18,25 1,05 1,5 
133         

134 16,8 17,729 0,929 1,3 
135 16,5 17,606 1,106 0,2 

136 15 17,623 2,623 0 

137         
138 15,8 17,014 1,214 0,6 

139 16,6 17,01 0,41 0,2 
140         

141 16,7 17,515 0,815 1,4 

142 16,1 17,71 1,61 0,8 
143 16,2 17,807 1,607 1,8 

144         
145         

146 17,2 18,315 1,115 0 
147 17,4 18,513 1,113 1,7 

148 17,5 18,712 1,212 1 

149 17,5 18,807 1,307 1,1 
150 18,3 19,505 1,205 0,9 

151 17,5 19,205 1,705 0,3 
152 17,4 19,006 1,606 0 

153 17,1 18,805 1,705 2,2 

154 16,8 18,101 1,301 0 
155         

156 16,8 18,116 1,316 0,9 
157 16,7 18,004 1,304 0,4 

158 16 17,803 1,803 0 
 

Hålnr 

Upp- 
mätt 
 längd 
 [m] 

Längd 
MWD 
[m] 

Infall 
[m] 

Sylta  
[m] 

159         
160 16,3 17,31 1,01 0,1 

161 16,5 10,305 -6,20   

162         
163 15,9 17,703 1,803 - 

164 16,2 18,008 1,808 0,1 
165 16,9 18,103 1,203 1,5 

166         
167 16,1 17,904 1,804 0 

168 17,4 18,505 1,105 0 

169 17,8 19,019 1,219 0,2 
170 18 19,47 1,47 0,1 

171 17,3 19,803 2,503 0,1 
172 18,2 20,343 2,143 0 

173 18,1 19,436 1,336 0,3 

174 17,7 19,006 1,306 0 
175 17,2 18,446 1,246 0 

176 17,5 17,904 0,404 0 
177         

178 17,1 18,006 0,906 0,8 
179 16,6 17,904 1,304 0,1 

180 17,4 17,805 0,405 0 

181         
182 16 17,306 1,306 0 

183         
184         

185 16,2 17,703 1,503 0,2 

186 16,5 17,807 1,307 1,6 
187 16,7 17,803 1,103 0,8 

188         
189 16,2 17,401 1,201 0,2 

190 16,6 17,801 1,201 2,5 
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Hålnr 

Upp- 
mätt 
 längd 
 [m] 

Längd 
MWD 
 [m] 

Infall 
[m] 

Sylta 
[m]  

191 17,2 18,317 1,117 1 
192 17,3 11,899 -5,401 1,7 

193 18,4 19,606 1,206 0,8 

194 18,1 19,753 1,653 1,5 
195 17,1 18,911 1,811 0,1 

196 17,6 18,922 1,322 0,2 
197 17,4 18,753 1,353 0 

198 17,1 18,522 1,422 3,1 
199 17,8 18,036 0,236 1,7 

200 16,4 17,628 1,228 0 

201 16,6 17,803 1,203 0,5 
202 16,1 17,403 1,303 0,4 

203 16,2 17,41 1,21 0,1 
204 15 17,405 2,405 0,1 

205         

206         
207         

208         
209 15,5 17,444 1,944 0 

210 16 17,403 1,403 0 
211 16,1 17,403 1,303 0,1 

212 16,5 17,703 1,203 0,4 

213 16 17,306 1,306 0 
214 16,6 17,615 1,015 0 

215 17,3 18,412 1,112 0,5 
216 17,9 19,135 1,235 2,1 

217 17,5 19,228 1,728 0,6 

218 17,5 19,395 1,895 1,4 
219     0   

220 18 19,006 1,006 0,2 
221 17,2 18,412 1,212 0 

 

Hålnr 

Upp- 
mätt 
 längd 
 [m] 

Längd 
MWD 
[m] 

Infall 
[m] 

Sylta  
[m] 

222 16,4 17,807 1,407 0 
223 16 17,608 1,608 0 

224 16,1 17,202 1,102 0 

225 17,5 17,706 0,206 0 
226 15,9 5,005 -10,9 0,2 

227 16,3 17,306 1,006 0,2 
228 16,1 17,306 1,206 0,2 

229         
230         

231         

232         
233 16 17,405 1,405 0,2 

234 16,3 17,304 1,004 0 
235 15,9 17,304 1,404 0 

236 15,8 16,913 1,113 0,1 

237 16 17,023 1,023 0,2 
238 15,6 17,004 1,404 0 

239 15,8 4,018 -11,78 0,1 
240 15,8 17,202 1,402 0,1 

241         
242         

243         

244         
245 15,7 17,207 1,507 0,2 

 

 


