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Förord

Denna studie utgör ett examensarbete om 10 poäng inom ramarna för 
bergmaterialprogrammet vid institutionen för samhällsbyggnad, Luleå Tekniska 
Universitet. Jag vill rikta ett stort tack till NCC roads ”Berggruppen” som hjälpt 
mig med både utrustning och mätningar samt analyser av den information som 
kommit fram av denna studie. Jag vill också tacka alla borroperatörer som delat 
med sig av sina erfarenheter och bidragit med ideèr och tips till examensarbetet.

Bild 1 Matarbalk på borrvagn

Bild 2 Borrhål upplyst av ficklampa
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Sammanfattning

Borrhål i berg får sällan samma form som planerat. Oftast önskas raka hål. Dock 
blir hålen mer eller mindre krokiga och många faktorer orsakar detta kända 
faktum. Operatören är kanske inte tillräckligt noggrann i sitt arbete, både 
borraggregat och den i hålet roterande borrsträngen deformeras elastiskt av 
mekaniska krafter och bergets anisotropi påverkar och ändrar borriktningen. 
Konsekvenserna av de uppkomna hålavvikelserna är ibland försumbara, men vid 
borrning av långa hål med slank borrsträng kan emellertid hålavvikelserna bli 
stora vilket medför extra kostnader och ren livsfara i samband med 
sprängningen.

Denna rapport handlar huvudsakligen om vad det går att göra som borroperatör 
för att borra så raka hål som möjligt. Inom ramen för detta arbete utfördes tester 
med olika krontyper och borrstål. Det har laborerats med olika inställningar på 
borrmaskinen och fältprovningen har skett vid olika bergstrukturer.

Undersökningens resultat visar att olika bergstrukturer kräver olika inställningar 
på borrmaskinen, att ballistiska kronor borrar rakare, och att snabbare rotation 
på borrkronan ger rakare hål. Även inriktningen och inte minst påhugget är 
väldigt viktiga. Ett mjukt och fint påhugg har positiv påverkan på hålkvaliteten.
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Abstract

Drill holes in rock are hardly ever produced exactly along the same path as they 
are planned. There are many reasons for this well known fact as e.g.: the rock 
may have been aimed inaccurately; the operator may not work carefully enough; 
the rock drilling rig and the drill stem in the hole are subject to at least elastic 
deformations dice to the mechanical load upon them; the anisotropy and/or 
inhomogeneosety of the rock itself may cause the drill bit to proceed in another 
than the desired direction. The consequences of the resulting hole deviations are 
sometimes entirely negligible, sometimes very grave indeed, the later especially 
with relatively long and slender drill holes. It can mean danger when you blow 
up a holes with wells that a high deviation.

The contents of this report is primarily concerned with what man can do as 
drilling operator to drill holes as straight as possible can be. We have tried to 
drill with different drill bits types and drills. We have experimented a bit with 
different settings on the drilling device. Field testing has been done on different 
rock types.

We concluded is that the different rock types require different set up of the drill 
rig, ballistic drill bits drills straighter, more rotation on the drill bit provides 
straighter holes. It`s very important that the feeder are in right position. The 
collar is also very important. Smooth and nice collar gives straighter holes.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Borra raka hål är inte det lättaste, det är viktigt att borra spränghål så raka som 
möjligt. Det finns många anledningar till detta men främst handlar det om 
säkerhet. Kastrisken är stor vid sprängning av krokiga borrhål. Vanligen blir 
hålavvikelsen större ju längre hålen är. En annan anledning är ekonomi, rakare 
hål ger bättre styckefall i sprängsalvor, vilket ger bättre ekonomi och det gäller 
hela ballastcykeln. . 

1.2 Målsättning

Syftet med denna rapport är undersöka vilka valmöjligheter en borroperatör har 
för att undvika stora hålavvikelser när hon/han borrar spränghål.

Bild 1:1   Borrhål           Foto Daniel Hallqvist 2009
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1.3 Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ställer sedan 2003-09-01 krav på att inmätning av salvhålen i 
de två första raderna utförs vid ovanjordspallar över 10m. Efter 
inmätningskravet har entreprenörer fått svar på varför inte sprängresultatet blivit 
helt lyckat i vissa bergtäkter.

I många täkter har borrentreprenörer fått prova sig fram med olika 
borrutrustningar, hålsättningar o.s.v. i syfte att få fram bättre hålkvalitet. Detta 
har gett resultat, efter att kravet att mäta in borrhålen kom, har många bergtäkter 
fått bättre styckefall i sprängsalvorna.

Sprängarföretagen har numera en annan syn på bergborrningen. Det är bättre på 
lång sikt att ha personal som borrar raka kvalitetshål jämfört med att ha personal 
som producerar mycket borrmeter av inte alltid fullgod kvalitet. 

1.4 Borrkort 

Våren 1997 genomfördes landets första grundkurs i bergborrning för 
borrcertifikat i Dannemora. Kursen har tagits fram av 
Bergsprängningskommitten i samarbete med Atlas Copco, Sandvik/Tamrock 
och Secoroc. Bakgrunden är det enkla faktum att det idag inte längre är 
borrutrustningen som begränsar ett bergprojekts genomförande vad det gäller 
optimering av teknik och ekonomi. Potentialen finns idag istället hos 
borroperatören vars kunnande och skicklighet helt styr borrningens, och därmed 
även sprängningens resultat.

Även säkerheten vid ett bergprojekt är idag mycket beroende av borrarens 
kompetens. Antalet kastincidenter ovan jord har ökat oroväckande och det har 
vid flera tillfällen varit ren tur att inte några dödsfall har inträffat. Kvaliteten på 
borrningen har här stor betydelse. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har tagit 
fram kursplanen för denna utbildning och är huvudman för ett borrkort på 
samma sätt som sprängkort vid sprängning.

Detta har medfört att borrkortet nu är ett krav hos vissa entreprenader vid 
bergborrningsarbete. Det är ju så att sprängningens kvalitet inte kan bli bättre än 
kvaliteten på salvans borrhål                     
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1.5 Grunderna vid topphammarborrning

1.5.1 Slag
Den viktigaste delen i en bergborrmaskin är kolven, den kastas framåt och slår 
mot borrstångens nacke. Kolvens rörelseenergi övergår härifrån till stången i 
form av en stötvåg. För att kunna borra till önskat håldjup kan det vara 
nödvändigt att skarva ihop flera borrstänger. I varje skarv eller 
dimensionsförändring på borrstången reflekteras en del av stötvågen. Stötvågens 
rörelse i stålet ger dessutom en friktion mellan stångens och skarvhylsans 
gängor, som orsakar slitage på gängorna och energiförlust genom 
värmeutveckling. I den första skarven är förlusten av storleksordning 5-7 % men 
minskar successivt för varje skarv. Energin i den stötvåg som når borrkronan 
överförs till borrningsarbete i kontaktytan mellan skär och berg.

Den del som inte utnyttjas, reflekteras tillbaka genom borrstången och tas upp 
med hjälp av någon form av dämpanordning i borrmaskinen.

1.5.2 Matning
Slagenergin från borrmaskinen ska till största möjliga del överföras till berget 
och utföra borrningsarbetet. Borrkronan måste därför hela tiden ligga an mot 
hålbotten.

Matningskraften varierar med hänsyn till det berg som borras och vilken borrigg 
och borrstål som används. För låg matningskraft innebär sämre energiöverföring 
eftersom skarvarna lossnar och stångändarna inte ligger an mot varandra. Detta 
medför ökat slitage på gängor, nacke och bussning vilket innebär sämre 
borrsjunkning. För hög matningskraft innebär ökat risk för fastborrning och 
sämre stabilitet med risk att borrstålet viker av samt minskad borrsjunkning 
eftersom rotationshastigheten avtar.

1.5.3 Rotation
Principen för rotation är att borrkronan mellan varje slag från hammaren skall 
vridas så att den bearbetar en ny del av hålbotten. Det gäller här att hitta det rätta 
varvtalet. Det finns en tumregel som säger ju mindre borrkrona man använder ju 
högre rotationshastighet måste man ha.

Man kan se på borrkaxet om rotationshastigheten är rätt inställd. Kommer det 
upp borrkax av mjölig karaktär, så slår borrkronan troligen för mycket på 
samma ställe. Detta åtgärdas genom en justering av rotationsvarvtalet.
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1.5.4 Bortforsling av borrkaxet
Vid slående borrning överförs energin från en borrmaskin via borrstål och 
hårdmetallstift till berget, där energin används för krossningsarbete.

För att borrning ska kunna ske måste hålbotten hållas ren och de lossade 
bergspartiklarna kontinuerligt föras ut ur borrhålet. Det sker med ett 
spolmedium bestående av luft, vatten eller skum som trycks ner till hålbotten 
genom ett centralt spolhål i borrsträngen och spolkanaler i borrkronan. Kaxet, 
bergpartiklarna blandade med spolmedlet trycks ur borrhålet i mellanrummet 
mellan borrstång och hålvägg. Borrdammet samlas upp i en dammsugare. 
Otillräcklig spolning innebär ökad risk för fastborrning, lägre borrsjunkning och 
ökat periferislitage på borrkronan.

Bild 1.2  Borrkax                       Foto av Daniel Hallqvist

Kontentan av detta: Alla parametrar måste harmonera annars kan inte borrning 
ske på ett bra sätt. Olika bergtyper kräver olika inställningar, därför måste 
borroperatören ha kunskap om detta.
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1.6 Borrmaskinen och borroperatören

Valet av borrmaskin och operatörens skicklighet att ställa in den påverkar i stor 
utsträckning borrningsresultatet.

Maskinen
•Typ av maskin. Denna skall vara anpassad till de borrstål och borrkronor 
som skall användas.
•Hjälpmedel till operatören i form av riktinstrument, laser, GPS m.m.
•Kalibrering av instrument.
•Underhåll av maskinen så att exempelvis glapp i leder minimeras.

Operatören
•Kunskap . Maskinen ska ställas in rätt för olika bergtyper.
•Noggrannhet vid uppställning samt korrekt inriktning av mataren.
•Försiktigt påhugg.
•Håldiameter, desto grövre krona desto rakare hål.

För given borrutrustning och given håldiameter så har borrstålsvikt, borrkronans 
skötsel, hållutning, hållängd, matningskraft och bergstruktur en stor påverkan på 
hålavvikelse i berget. Några av dessa parametrar går ej att påverka, men vissa 
parametrar kan justeras i syfte att minska hålavvikelse.

Borrparametrarna ska anpassas till den bergstruktur där borrningen ska utföras.

Bild 1:3  Borrvagn Atlas Copco D7c   Foto av Daniel Hallqvist 2009
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1.7 Borrutrustningen

Hålrakheten kan förbättras genom att använda rätt borrutrustning

1.7.1 Borrkronor
Förstahandsvalet idag vid bergborrning är stiftborrkrona. Jämfört med 
skärkronor ger dom i de flesta fall ökad livslängd och ökad borrsjunkning . 
Skärborrkronan anses dock allmänt borra rakast hål. Borrkronan är den del av 
borrutrustningen som utför krossningsarbetet. Luften från kompressorn sprids 
genom spolhål i centrum och/eller vid sidorna på kronfronten. På kronans 
frontkant finns det frästa spår där det är tänkt att borrkaxet ska passera.

Retrackronan är framtagen för att borra rakare hål, kronan har långkjol 
(kronkropp) med en diameter som är obetydligt mindre än kronans front. 
Borrkronans stift kan ha såväl sfärisk som ballistisk tvärsnittsprofil. Ballistiska 
stift ger mer bergavverkning, bättre borrsjunkning och rakare hål. Kronans stift 
består av en blandning av volframkarbid och kobolt. Volframkarbiden tillför 
hårdmetallen dess hårdhet och slitstyrk, medan kobolt ger seghet.

Om raka hål önskas gäller det att vara noggrann med slipningen av stiften. Det 
finns variationer på utformning av borrkronor t.ex. spolhål på olika ställen, stift 
med olika diametrar och sitter på olika ställen, även olika kjollängder och 
tjocklekar förekommer.

Bild 1.4  Retrac borrkrona och en borrkrona med normal kropp

Bild 1.5    Borrkronans stift

13



1.7.2 BorrstängerBorrstänger är tillverkade av stål. Nackdelen med stål är den höga vikten som påverkar hålavvikelse i negativ riktning p.g.a. gravitationskraften. I framtiden kan det tänkas att man lyckas utveckla material som är lättare än stål men i övrigt har likvärdiga eller bättre egenskaper än dagens stål.
Det finns olika stänger man kan använda för att borra rakare hål. Ju grövre 
diameter på borrstålet desto styvare blir borrsträngen. Stålet bakom borrkronan 
ska vara så grovt som möjligt. Ju mindre frikoppling mellan stål och berg desto 
rakare hål kan man borra, då borrsträngen har svårare att vika av från tänkt 
riktning.

Bild 1.6   Borrstål, borrnacke och borrkrona

Bild 1.7          MF gäng borrstål
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1.8 Hålavvikelse

I uttrycket hålavvikelse ingår flera olika begrepp så som utsättningsfel, 
inriktningsfel, påhuggsfel, hålkrökningsfel samt håldjupsfel. Hålavvikelse kallas 
det när hålet har vikit av från sin tänkta riktning.

1.8.1 Utsättningsfel
Uppstår när utsättaren ej har varit tillräckligt noggrann med utsättning av 
borrhålen. Det mäts vanligen fram med en lång linjal samt sprayar med färg på 
berget där hålen ska sitta.

Åtgärd: Utsättningsfelet kan begränsas genom att vid utsättning av hålen 
använda lämpliga instrument, som ger tillräcklig noggrannhet. GPS finns som 
tillval till dagens borrvagnar och då behöver man inte mäta ut hålen manuellt 
eftersom GPS-utrustningen själv gör detta.

1.8.2 Inriktning/uppställnings felet
Uppkommer då mataren riktas fel d.v.s. hållutningen och bäringsfel/siktfel. 
Denna typ av fel ökar vanligen linjärt med ökande håldjup.

Åtgärd: Uppställningsfelet skall hållas litet genom att uppställning av 
borraggregatet utförs med stor noggrannhet. Borrvagnar är vanligen utrustade 
med ett instrument så operatören ser vilken riktning mataren lutar åt. 
Instrumentet bör även kalibreras med jämna mellanrum.

1.8.3 Påhuggsfel
Beror på att borrkronan glider på bergytan och därmed så påbörjas hålet på fel 
plats och fel riktning. Påhuggsfelet beror även till stor del på att för hög 
matningskraft används så att kronan glider på bergytan. Påhuggsfelet är konstant 
och oberoende av håldjupet.

Åtgärd: Påhuggsfel är svåra att eliminera men kan minskas avsevärt genom att 
man använder stabila och kraftiga borrstöd. Dessutom skall matningens främre 
ände stöda mot bergytan med en dubb då påhugget utförs, så att borrkronan inte 
så lätt kan glida i sidled. Borroperatörens sätt att utföra ett påhugg har mycket 
stor inverkan på påhuggsfelet. För att detta ska bli så litet som möjligt skall det 
göras med reducerande matningskraft och med reducerat lufttryck.
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1.8.4 Hålkrökningsfel
Denna typ av fel uppkommer under borrning och beror på bergstrukturen, 
borrutrustningen och matningskraften. Krökningsfelets storlek styrs till stor del 
av bergstrukturen men i homogena berg är felet växande med kvadraten på 
hålets djup.

Åtgärd: Använd retrac-krona och styrrör där det behövs. Olika bergtyper kräver 
olika inställningar på borrmaskinen för att borra så rakt som möjligt.

1.8.5 Håldjupsfel Uppkommer om borroperatören borrar för grunt eller för djupt. 
Det kan även bero på att hålet rasar igen och därmed blir för grunt.

Åtgärd: Se till att berget är ordentligt avtäckt innan borrning ska ske. 
Borrvagnarna är normalt utrustade med lasermottagare monterat på aggregatet, 
borrvagnens dator räknar då ut hur djupt hålet blir.
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1.9 Bergets inverkan på hålavvikelse

Bergstrukturen är olika för olika bergarter. En massformig bergart har en 
homogen massa. I en skiktad bergart ligger mineral kornen i ordnade lager. I en 
folierad bergart ligger mineralerna ordnade i tunna skikt. 

Bergets borrbarhet beror bl.a. på hårdheten hos de ingående mineralen som ingår 
och deras kornstorlek. En bergart med hög halt av mineralet kvarts är mycket 
hårdborrat, medan en bergart som innehåller mycket kalkspat är lättborrat. En 
grovkornig struktur är lättare att borra och ger mindre förslitning än en finkornig 
struktur. En bergart med samma mineral innehåll kan därför vara olika att borra. 

Bergparametrarna har till följd av detta stor betydelse för hur stor hålavvikelsen 
blir när man har givna maskinparametrar, håldiameter, hålvinkel och håldjup. 
Bergparametrarna är i huvudsak bergart, bergstruktur, lagertjocklek, lagerlutning 
och hårdhet på berget. 

Det finns i huvudsak fyra bergstrukturer
• Berg med lutande lager
•Horisontellt lagrat berg
•Vertikalt lagrat berg
•Massformigt homogent berg, med eller utan sprickor

1.9.1 Borra i Berg med lutande lager
Hålen går åt samma håll på systematiskt sätt. Denna bergstruktur ger störst 
hålkrökning. Till följd av att hålen viker av åt samma håll så brukar hålavvikelse 
här inte utgöra något problem.

Hålkrökningen blir mindre om
•Lagertjockleken ökar.
•Kohesionen ökar mellan lagergränserna.
•Lagren är mer vertikala.
•Håldiametern ökas.
•Hårdheten på berget är hög.

Däremot blir hålkrökningen större om
•Hållängden ökar.
•Kornstorleken blir större vilket ger svagare lagergränser.
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1.9.2 Borra i berg som är horisontellt lagrat 
Hålkrökningen avviker slumpvis och lagertjockleken har ingen betydelse. 
Generellt ökar hålkrökningen med ökad hållängd. Det går även att se om bergets 
hårdhet ökar eller om man ökar håldiametern minskar hålkrökningen.

Borra i vertikalt lagrat berg
Hålen följer gärna lagergränserna.
Hålkrökning minskar om
•Lagertjockleken ökar.
•Håldiametern ökas.

1.9.3 Massformigt berg, ej lagrat, med eller utan sprickor
För dessa bergtyper har sprickmönstret stor betydelse för hålkrökning. Om 
sprickorna är orienterade slumpvis blir också hålkrökningen slumpvis. Men om 
sprickorna är orienterade i parallella plan och planen har en viss lutning så 
kröker hålen åt samma håll, precis som för berg med lager. Det visar sig att även 
att om sprickplanen är horisontella så kröker hålen slumpvis

Kontentan av detta
Borrkronan går den lättaste vägen, därför följer borren lagergränser, sprickor 
och slag i berget. Det är lämpligt att borra med en hållutning som är anpassad till 
en viss bergstruktur, för att begränsa hålavvikelsen.
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2 Metod

De metoder som använts är:

•Fältprovning, prova olika inställningar, borrutrustningar, placera om hål med 
tanke på bergstrukturen.
•Intervjua olika, erfarna, bergborrare med tanke på deras erfarenhet av 
hålavvikelse.
•Litteraturstudier.

NCC Roads AB, har bistått med information angående hålavvikelse och har 
även bidragit med utrustning och tolkning av den information som kommit fram 
av mätningarna av borrhålen.

Bild 2.1 Mätutrustningen  Foto av Daniel Hallqvist 2009

Bild 2.2 Mätpersonalen       Foto av Daniel Hallqvist 2009
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2.1 Mätutrustning

Transtronic AB har en mätutrustning för att mäta in borrhål som heter 
Devibench. I denna studie har en Devibench använts ihop med Laser Ace 300 
och handdatorn Recon. Även utrustning som alla borroperatörer borde ha med 
sig ute på jobb har använts, det är ett måttband med en ficklampa i ena änden 
som firas ner i borrhålet. Då ficklampan försvinner ur synfältet syns det åt vilket 
håll hålet drar och på vilket djup och detta är en metod som fungerar mycket bra. 

2.2 Devibench

Utrustningen; Datorn Recon är av typen pocket pc med programvaran Windows 
installerat, datorn är vattentålig och har en pekskärm som funkar bra även i solen 
vilket gör den lämplig att använda ute i tuffa miljöer. Det finns ett uttag på sidan 
av datorn där resten av utrustningen kan kopplas in.

Bild 2.3  Handdatorn Recon

Laser Ace 300 är en avståndsmätande laser med vinkelgivare. Den sänder 
uppgifter till handdatorn med information om längd och vinkel till mätpunkten. 
Genom att först mäta avstånd och vinkel till botten och sedan mäta vid toppen 
går det att beräkna pallhöjden. Genom att sedan mäta på lämpliga ställen ned så 
kan datorn få fram en profil av fronten. 
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Bild 2.4   Laser Ace 300
Mätproben består av avancerad lutning/sida kompenserad 
kompass/magnetometer system. Detta är uppbyggt runt en modern 
mikroprocessor. Vinklarna kommer från två vinkelgivare

Bild 2.5     Mätproben och kablaget
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Arbetsbeskrivning

Fronten scannas först, därefter mäts avståndet fram mellan fronthålet och 
fronten då kan programmet med hjälp av värdena från mätproben och 
scanningen räkna ut avståndet mellan hål och front.

Bild 2.6 Fronten i profil

För att programmet ska förstå vilket hålmönster som är valt så måste det läggas 
in värden på hålavstånd och försättning i datorn. Programmet jobbar med hål nr 
och hål rader, hålrad 1 är första raden bakom fronten. Hål nr 1 är hålet längst till 
vänster (i skjutriktningen) Så hål 1 i hålrad 1 är hålet längst till vänster. Sedan är 
hål2 nästa till höger osv. Hålrad 2 är raden bakom osv.

Bild 2.7 Hålraderna inlagda i dataprogrammet
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Datorn behöver veta vilken skjutriktning, frontvinkel och borrvinkel hålen har 
för att jämföra hål mot hål. Mätproben kopplas in och förs ner i borrhålet, all 
information om hålavvikelsen skickas till handdatorn genom kabeln.

Bild 2.8 Mätproben förs ner i borrhålet
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3 Resultat

3.1  Test 1

Det första borrtestet som gjordes ägde rum i bergtäkt vid byn Bingsta som ligger 
i Jämtland . Denna täkt valdes för att det har blivit en hög skutkostnad här varje 
år. Förhoppningen var att få fram en lösning för borra så rakt som möjligt. 
Borras det raka hål, men att det ändå blir mycket skut, då blir det andra åtgärder 
tex ändra hålsättningen. 

7st hål är borrade med 3m mellan varje, testet går ut på att prova olika 
borrutrustningar och inställningar på borrmaskinen vid varje hål. För att sedan 
mäta och se vilket hål som blev borrat rakast

Berggrund: Granit homogen med kaotisk sprickbildning vilket är när sprickor 
och slag går åt alla möjliga håll

Borrvagn: Atlas Copco D7c med borrmaskin Cop 1840
Pallhöjd: 25m
Håldiameter: 89mm
Underborrning: 1,5m
Hålavstånd: 3m

.

Hål 1  Borrutrustning: T45mm borrstål, sliten borrkrona av typen normalkropp

Hål 2  Borrutrustning: T45mm borrstål, borrkrona av typen retrac med 
ballistiska stift.

Hål 3 Borrutrustning: T45mm borrstål, stålet längst fram är ett 76mm grovt 
styrstål, längst fram borrkrona av typen retrac med ballistiska stift. Vi ställde 
även upp rotation lite så borrkronan roterade lite snabbare.

Hål 4 Borrutrustning: T45mm borrstål, stålet längst fram 76mm grovt styrstål, 
borrkrona av typen Retrac med sfäriska stift
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Hål 5 Borrutrustning: T45mm borrstål, borrkrona av typen Retrac med 
ballistiska stift. Vi ställde ner matningstryck och slagverkstryck så borren gick 
sakta ner i berget.

Hål 6 Borrutrustning: T45mm borrstål, borrkrona av typen Retrac med kort kjol 
och ballistiska stift. Vi ställde upp matningen på borrmaskinen så att den 
övermatade.

Hål 7 Borrutrustning: T45mm borrstål, borrkronan vi använde var sliten med 
sfäriska stift.

Resultat av Test 1

Hål nr Hålavvikelse 
höger (m)

Hålavvikelse 
vänster (m)

Hålavvikelse 
framåt (m)

Hålavvikelse 
bakåt (m)

1 0 0,53 2,34 0
2 0,7 0 1,23 0
3 0 0,18 0 0,36
4 0,34 0 0,83 0
5 0 0,16 0,83 0
6 1,75 0 0,12 0
7 0,81 0 0 2,63

Tabell 1   Resultat av hålavvikelse mätningen test 1
Resultat visar att borrutrustningen har stor inverkan på hålavvikelse när samma 
bergstrukturparametrar gäller. Hur operatören ställer in borrmaskinen är också 
viktigt. Hålet som blev rakast hade en styv borrsträng, borrkronan var av en 
Retrac-typ med ballistiska stift.

Bild 3.1   Foto från bergtäkten i Bingsta
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3.2  Test 2

Borrplatsen är en bergtäkt i Malå, Västerbottens län. Borroperatören hade stora 
problem vid denna salvborrning. Hålen hade stor hålavvikelse vilket förde med 
sig problem vid upptagning av borrsträngen efter det att hålet hade borrats klart, 
var det svårt att få isär borrstålen. Det blir så när borrsträngen går krokigt, och 
det syns också på mätningarna.

Salvan har 14st hål i bredd, vilket gör salvan till 39m bred. De två första raderna 
framifrån mättes in. Borrutrustning som användes var T45mm borrstål, längst 
fram borrkrona av typen Retrac med ballistiska stift.

Berggrund: Metamorf med lutande lager/foliering

Borrvagn: Tamrock 700^2 med borrmaskin HL710
Pallhöjd: 20m
Underborrning: 1,5m
Håldiameter: 89mm
Försättning: 2,5m
Hålavstånd: 3m
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Resultat av Test 2

Hål nr Hålavvikelse 
höger (m)

Hålavvikelse 
vänster (m)

Hålavvikelse 
framåt (m)

Hålavvikelse 
bakåt (m)

1 4,4 0 0,3 0
2 3,62 0 0 0,47
3 4,13 0 0 2,01
4 4,56 0 0 1,56
5 - - - -
6 3,47 0 0 2,45
7 2,22 0 0 1,66
8 0,48 0 0 0,33
9 3,38 0 0 0,49
10 0,7 0 0,09 0
11 3,67 0 0,78 0
12 4,37 0 0 0,91
13 3,06 0 0 1,41
14 2,49 0 0 0,49
15 4,94 0 0 0,25
16 3,17 0 0 1,74
17 4,31 0 0 2,77
18 4,44 0 0,61 0
19 4,61 0 0 1,16
20 0,92 0 0 0,42
21 4,81 0 0 0,61
22 4,21 0 0 0,41
23 1,45 0 0 1,6
24 3 0 0 0,68
25 4,06 0 0,25 0
26 3,11 0 0 0,31
Tabell 2    Resultat av hålavvikelse mätningen test 2

Hålen avviker kraftigt åt höger men även en del bakåt. Efter en närmare 
besiktning av bergstrukturen kommer det fram att berget har en lutande foliering 
som går åt höger.
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3.3  Test 3

Borrplatsen är i en bergtäkt i Malå, Västerbottens län. Tidigare har 
hålavvikelserna varit stora här. Åtgärd mot detta är att styva upp borrsträngen 
och se om det blir bättre hålkvalitet. Borrutrustningen är T45mm borrstål med 
ett 76mm styrstål längst fram, borrkronan är av Retrac typ med lång kjol och 
ballistiska stift.

Berggrund: Metamorf med lutande lager/foliering

Borrvagn: Tamrock 700^2 med borrmaskin HL710
Pallhöjd: 20m
Underborrning: 1,5m
Håldiameter: 89mm
Hålförsättning: 2,5m
Hålavstånd: 3m
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Resultat av Test 3
Hål nr Hålavvikelse 

höger (m)
Hålavvikelse 
vänster (m)

Hålavvikelse 
framåt (m)

Hålavvikelse 
bakåt (m)

1 1,04 0 0,84 0
2 2,34 0 0,22 0
3 2,17 0 2,37 0
4 3,37 0 0,68 0
5 1,59 0 0 0,6
6 2,13 0 2,09 0
7 3,1 0 1,49 0
8 2,4 0 0,79 0
9 2,48 0 1,25 0
10 2,21 0 1,09 0
11 1,94 0 0 0,17
12 2,94 0 1,42 0
13 3,03 0 0,78 0
14 2,4 0 0 1,27
15 1,77 0 0 0,94
16 1,66 0 0 0,78
17 2,74 0 0 0,45
18 2,77 0 0 0,45
19 1,88 0 2,46 0
20 2,41 0 0,32 0
21 3,51 0 0,44 0
22 2 0 0 1,06
23 1,63 0 0,41 0
24 2,47 0 0 1,24
25 1,39 0 0 0,77
26 3,12 0 1,63 0
27 3,62 0 0 0,63
28 3,22 0 0 0,39
29 2,57 0 0 0,69
30 3,9 0 0 0,69
31 2,65 0 0 0,94
32 2,18 0 0 0,17
33 2,74 0 0 0,56
34 2,75 0 0 0,65
35 1,51 0 0,83 0
36 2,32 0 0 0,99
Tabell 3   Resultat av hålavvikelse mätningen test
Ändringen av borrutrustningen gjorde att det blev lite mindre hålavvikelse denna 

gång jämfört mot test 2.
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3.4  Test 4

Påhuggstest: Borrplatsen är vid bergtäkten i Rannåsen, Östersund
 Ett test gjordes för att se hur viktigt det är att brösta på försiktigt när påhugget 
utförs.

2st hål borrades i syfte att jämföra ett normalt påhugg med ett dåligt påhugg. 

Berggrund: Metamorf med veckad struktur och förkastningar

Borrvagn: Atlas Copco D7c
Pallhöjd: 13m
Underborrning: 1,5m
Håldiameter: 89mm
Hålavstånd: 3,5m

Resultat av Test 4

Hål nr Hålavvikelse 
höger (m)

Hålavvikelse 
vänster (m)

Hålavvikelse 
framåt (m)

Hålavvikelse 
bakåt (m)

1 1,07 0 2,29 0
2 0,23 0 0 0,4

Tabell 4   Resultat av hålavvikelse mätningen test 4

Hål nr 1 avviker mycket åt höger och framåt. Hål 2 som fick ett bra påhugg hade 
en överkomlig hålavvikelse
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3.5  Test 5

Borrplatsen ägde rum vid en bergtäkt utanför Fränsta. Testet gick ut på att se hur 
stor hålavvikelse blir när det borras igenom sprickor som karterades på ytan.

8st hål borrades, de jämfördes parvis 1 mot 2, 3 mot 4 osv. Hålparen har ett hål 
som borrades genom sprickor och ett som borrades bredvid i så friskt berg som 
gick att hitta inom ca 2m^2 stor yta.

Berggrund: Metamorf, med en del kraftiga sprickor

Borrvagn: Atlas Copco D7c
Pallhöjd: 16m
Håldiameter: 89mm

Resultat av Test 5

Hål nr Hålavvikelse 
höger (m)

Hålavvikelse 
vänster (m)

Hålavvikelse 
framåt (m)

Hålavvikelse 
bakåt (m)

1 0 0,33 0 0,19
2 0 1,17 0 0,58

3 0 0,61 0 0,17
4 0 1,17 0 0,94

5 0 0,24 0,49 0
6 0 1,28 0 0,57

7 0,26 0 0 0,3
8 0 1,1 0 1,17

Tabell 5   Resultat av hålavvikelse mätningen test 5

Resultatet av detta test visar att det lönar sig att flytta borrhål som har en kraftig 
spricka framför sig. Går borren igenom kraftiga sprickor så blir det vanligen stor 
hålavvikelse, då är det bättre att flytta borrhålet från den tänkta hålsättningen 
och borra i ett friskt berg. Det ger bättre hålkvalitet.
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4 Diskussion och Slutsats

Vid en enkel mätning med Devibenchen går det att få fram hur stor hålavvikelse 
som finns i sprängsalvan. Efter mätningen går det att vidta åtgärder om det 
behövs för att få fram bättre hålkvalitet. Det gör Devibenchen till ett mycket bra 
hjälpmedel. När en sprängsalva ger undermålig kvalitet, d.v.s. med mycket skut 
och taggar i botten anses ofta orsaken vara dålig bergkvalitet.

Denna undersökning har visat vikten av att minimera hålavvikelsen då detta har 
stark inverkan på kvalitén i sprängsalvorna . Resultatet av test 1 visar hur viktigt 
det är att ha en rätt inställd borrmaskin för berget och att rätt borrutrustning 
används. Det rakaste hålet hade en styv borrsträng med ett grovt styrrör längst 
fram. Borrkronan som borrade rakast var av Retrac typ med ballistiska stift. Det 
visade sig också att borrhålen blev lite rakare när vi ställde upp rotationen på 
borrmaskinen.

Resultaten från test 2 och 3 visar skillnaden mellan en slak borrsträng mot en 
styv. Rapporten visar också att det kan löna sig att flytta ett hål t.ex. 1meter från 
den tänkta hålsättningen om det finns kraftiga sprickor framför hålets bana och 
ändå få hålbottnarna rätt.

Inriktningsfelet består av en kombination av vinkelfelet och bäringsfelet. En 
grads skillnad på hålvinkeln ger en hålavvikelse på ca 0,17m per 10m. En orsak 
till inriktningsfelet är när borroperatören gör ett påhugg kröks borrsträngen mer 
eller mindre, detta korrigeras vanligen med att luta mataren tills borrsträngen är 
rak. Denna korrigering orsakar en ändring av grundinställningen med flera 
grader. En orsak till att inriktningsfelen är stora är att borroperatörerna inte har 
vetskap om att små korrigeringsjusteringar gör att hålavvikelsen i botten blir 
stor. 

Påhuggsfelet minskas när det används rätt borrutrustning och att uppställningen 
av borraggregatet görs väldigt noggrant så den står stadigt. De första 30 cm som 
borras i berget ska matas på med kronan väldigt försiktigt (göra försiktiga 
påhugg) . Håldjupsfelet avhjälps om det används håldjupsmätare som mäter från 
ett laserplan. 

Undersökningen har visat att bergstrukturen inte har avgörande betydelse för hur 
stor hålavvikelsen blir, utan även borroperatörens erfarenhet och kunnande har 
stor betydelse inom bergborrningsyrket. För att minska hålavvikelsen måste 
borroperatörerna få vetskap om hur allt detta hänger ihop. En väg att gå för att 
förbättra borrningsresultaten är att införa ett obligatoriskt borrkort för alla 
bergarbetare som borrar spränghål.
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6 Bilagor

6.1 Bilaga A

Test 1

Datum:   2009-06 
SkjutRiktning:                45 
Lutning:   4 
Sida:   0 
 
 
Fil Namn Höjd/Längd Vinkel Max H Avik Max V Avik Max Försättning Max Nivå Min  Försättning Min  Nivå  
  
De1 23,99  0,53 2,34  
De2 26  -0,7 1,23   
De3 24  0,18 -0,36  
De4 24  -0,34 0,83   
De5 26  0,16 0,83  
De6 24  -1,75 0,12  
De7 26  -0,81 -2,63  
  
  
  
  
  
 

Hål 1
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Hål 2 

Hål 3

Hål 4

35



Hål 5

Hål 6
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Hål 7
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6.2 Bilaga B

Test 2
Datum:   2009 
SkjutRiktning:                290 
Lutning:   10 
Sida:   0 
 
 
Fil Namn Höjd/Längd Vinkel Max H Avik Max V Avik Max Försättning Max Nivå Min  Försättning Min  Nivå  
De001001 22,98  -4,4 0,3 0 0 0 0  
De001002 22,99  -3,62 -0,47 0 0 0 0  
De001003 21,99  -4,13 -2,01 0 0 0 0  
De001004 22,99  -4,56 -1,56 0 0 0 0  
De001005 0  0 0 0 0 0 0  
De001006 22  -3,47 -2,45 0 0 0 0  
De001007 21  -2,22 -1,66 0 0 0 0  
De001008 15  -0,48 -0,33 0 0 0 0  
De001009 19,99  -3,38 -0,49 0 0 0 0  
De001010 7  -0,7 0,09 0 0 0 0  
De001011 20,98  -3,67 0,78 0 0 0 0  
De001012 19,97  -4,37 -0,91 0 0 0 0  
De001013 18,99  -3,06 -1,41 0 0 0 0  
De001014 18,99  -2,49 -0,49 0 0 0 0  
De002001 22,99  -4,94 -0,25 2,97 15 2,6 4  
De002002 23  -3,17 -1,74 3,83 22 2,6 0  
De002003 23,99  -4,31 -2,77 3,25 9 2,6 0  
De002004 23,98  -4,44 0,61 2,6 0 0,6 22  
De002005 20,98  -4,61 -1,16 0 0 2,6 0  
De002006 7  -0,92 -0,42 2,88 7 2,53 2  
De002007 20,98  -4,81 -0,61 3,18 20 2,41 7  
De002008 21,98  -4,21 -0,41 3,33 15 2,39 3  
De002009 21  -1,45 -1,6 4,17 19 2,43 3  
De002011 20,99  -3 -0,68 4,02 20 2,5 5  
De002012 19,99  -4,06 0,25 2,62 2 1,85 18  
De002013 18,99  -3,11 -0,31 2,6 0 1,58 18  
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6.3 Bilaga C

Test 3
Datum:   2009 
SkjutRiktning:                314 
Lutning:   11 
Sida:   0 
 
 
Fil Namn Höjd/Längd Vinkel Max H Avik Max V Avik Max Försättning Max Nivå Min  Försättning Min  Nivå  
De001001 23,98  -1,04 0,84 0 0 0 0  
De001002 23,99  -2,34 0,22 0 0 0 0  
De001003 22,96  -2,17 2,37 0 0 0 0  
De001004 22,98  -3,37 0,68 0 0 0 0  
De001005 23  -1,59 -0,6 0 0 0 0  
De001006 23,93  -2,13 2,09 0 0 0 0  
De001007 23,95  -3,1 1,49 0 0 0 0  
De001008 22,93  -2,4 0,79 0 0 0 0  
De001009 22,95  -2,48 1,25 0 0 0 0  
De001010 21,93  -2,21 1,09 0 0 0 0  
De001011 20,99  -1,94 -0,17 0 0 0 0  
De001012 19,92  -2,94 1,42 0 0 0 0  
De001013 18,91  -3,03 0,78 0 0 0 0  
De001014 18,99  -2,4 -1,27 0 0 0 0  
De001015 17,98  -1,77 -0,94 0 0 0 0  
De001016 16  -1,66 -0,78 0 0 0 0  
De001017 15,99  -2,74 -0,45 0 0 0 0  
De001018 15,94  -2,77 -0,45 0 0 0 0  
De002001 23,95  -1,88 2,46 2,4 0 0,84 23  
De002002 23,99  -2,41 0,32 2,46 16 2 23  
De002003 22,98  -3,51 0,44 4,25 22 2,32 5  
De002004 22,99  -2 -1,06 4,31 19 2,4 0  
De002005 23,99  -1,63 0,41 2,65 11 1,29 23  
De002006 24  -2,47 -1,24 5,47 23 2,4 1  
De002007 24  -1,39 -0,77 4,89 23 2,14 11  
De002008 23,97  -3,12 1,63 2,41 1 1,24 22  
De002009 23,98  -3,62 -0,63 3,67 22 2,34 3  
De002010 22,95  -3,22 -0,39 3,35 21 2,01 5  
De002011 21,98  -2,57 -0,69 2,66 15 2,38 2  
De002012 19,99  -3,9 -0,69 3,85 19 2,38 3  
De002013 19,99  -2,65 -0,94 3,69 18 2,38 3  
De002014 17,99  -2,18 -0,17 2,42 5 1,42 17  
De002015 17,98  -2,74 -0,56 2,45 17 2,02 11  
De002016 17,99  -2,75 -0,65 2,44 5 2,15 9  
De002017 16,99  -1,51 0,83 2,4 0 1,66 16  
De002018 16  -2,32 -0,99 3,25 10 2,4 0  
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6.5 Bilaga D

Test 4
Datum:   2009 
SkjutRiktning:                320 
Lutning:   11 
Sida:   0 
 
 
Fil Namn Höjd/Längd Vinkel Max H Avik Max V Avik Max Försättning Max Nivå Min  Försättning Min  Nivå  
De002002 14,88  -1,07 2,29   
De003010 13  -0,23 -0,4   
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6.5 Bilaga F

Test 5
Datum:   2009 
SkjutRiktning:                205 
Lutning:   11 
Sida:   0 
 
 
Fil Namn Höjd/Längd Vinkel Max H Avik Max V Avik Max Försättning Max Nivå Min  Försättning Min  Nivå  
  
De1 14  0,33 -0,19   
De2 13,99  1,17 -0,58  
 
De3 13  0,61 -0,17   
De4 11,99  1,17 -0,94   
  
De5 13,98  0,24 0,49   
De6 13,99  1,28 -0,57   
  
De7 13  -0,26 -0,3   
De8 12,99  1,1 -1,17   
  
 
Hål 1 mot 2

Hål 3mot4

Hål 5mot6
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Hål 7mot8

45


	Förord
	Sammanfattning
	Abstract
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Målsättning
	1.3 Arbetsmiljöverket
	1.4 Borrkort 
	1.5 Grunderna vid topphammarborrning
	1.5.1 Slag
	1.5.2 Matning
	1.5.3 Rotation
	1.5.4 Bortforsling av borrkaxet

	1.6 Borrmaskinen och borroperatören
	1.7 Borrutrustningen
	1.7.1 Borrkronor
	1.7.2 Borrstänger
	Borrstänger är tillverkade av stål. Nackdelen med stål är den höga vikten som påverkar hålavvikelse i negativ riktning p.g.a. gravitationskraften. I framtiden kan det tänkas att man lyckas utveckla material som är lättare än stål men i övrigt har likvärdiga eller bättre egenskaper än dagens stål.

	1.8 Hålavvikelse
	1.8.1 Utsättningsfel
	1.8.2 Inriktning/uppställnings felet
	1.8.3 Påhuggsfel
	1.8.4 Hålkrökningsfel

	1.9 Bergets inverkan på hålavvikelse
	1.9.1 Borra i Berg med lutande lager
	1.9.2 Borra i berg som är horisontellt lagrat 
	1.9.3 Massformigt berg, ej lagrat, med eller utan sprickor


	2 Metod
	2.1 Mätutrustning
	2.2 Devibench

	3 Resultat
	3.1  Test 1
	3.2  Test 2
	3.3  Test 3
	3.4  Test 4
	3.5  Test 5

	4 Diskussion och Slutsats
	5 Referenser
	6 Bilagor
	6.1 Bilaga A
	Test 1
	
	Hål 1
	
	Hål 2 
	
	Hål 3
	
	Hål 4
	
	Hål 5
	
	Hål 6
	
	Hål 7
	

