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Förord 

Denna studie utgör ett examensarbete på 30 högskolepoäng för vår 

högskoleingenjörsutbildning i Berg- och anläggningsteknik på Bergsskolan (LTU), och har 

utförts vid avdelningen "Forskning och Utveckling, Gruvteknik" på LKAB i Malmberget 

tillsammans med LKABs dotterbolag LKAB Wassara. 

Examensarbetet faller inom institutionen för samhällsbyggnad, Luleå tekniska universitet. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare, Kristina Jonsson på LKAB i Malmberget och 

Alf Westerlund på Bergsskolan (LTU). Vi vill också rikta ett stort tack till Lars Öderyd på 

LKAB Wassara och Anders Nordqvist på LKAB i Kiruna.  

Vi riktar även ett stort tack till gruvmätarna och rasladdarna på LKAB i Malmberget samt 

borrarna på LKAB Wassara. 

24 Maj 2014, Malmberget. 
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Sammanfattning 

Vid borrning av produktionsborrhål är det ytterst viktigt att borrhålen blir borrade så rakt som 

möjligt. Även fast det har varit stora framsteg inom borrteknik under åren är det fortfarande 

nästan omöjligt att borra helt rakt, särskilt när borrdjupet ökar. Borrhålavvikelsen påverkas av 

en mängd olika faktorer. Dels borrtekniker såsom weight on bit (WOB) eller borrörets 

diameter samt bergegenskaper såsom densitet och kristallstruktur. Det är viktigt att studera 

avvikelsen av borrhålen för att säkerställa att borrhålet är korrekt inriktad. Finns det större 

avvikelser i ett borrhål så kan det bli stora negativa konsekvenser. Denna avhandling 

beskriver resultaten från avvikelsemätningar av borrhål från två olika orter inom 

malmkroppen "Alliansen" i LKAB:s gruva i Malmberget (MUJ). I den första orten var 

produktionshålen borrade med en 115 mm borrkrona, och i den andra med en borrkrona på 

105 millimeter. Detta bygger på ett tidigare projekt "Klenare borrhål" som initierats av LKAB 

Wassara, ett dotterbolag till LKAB. LKAB Wassara ville utvärdera en eventuell minskning av 

borrhålsdiameter från nuvarande 115 mm, till 105 mm. Fick projektet ett positivt utfall skulle 

ytterligare försök med en ännu mindre borrhålsdiameter, 89 mm testas. Det kommer också 

utföras mätningar som en del av utvärderingen av Wassaras nya borrhammare, W90.   

 

Resultaten av mätningarna visar att den genomsnittliga avvikelsen av borrhål som borrades 

med en större diameter hade mycket högre avvikelse än de borrhålen som borrades med en 

mindre diameter. 
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Abstract  

While drilling holes it is extremely important that the drill holes are drilled as straight as 

possible. Even with the advances in drilling technology over the years it is still almost 

impossible. This is especially the case as the drilling depth increases. Drill hole deviation is 

affected by a variety of factors including drilling techniques such as weight on bit (WOB) or 

drill string diameter and rock properties such as density and crystal structure. It is important to 

study the deviation of the drill holes to ensure that the borehole is aligned correctly. When 

there is deviation within a boreholes major negative consequences can occur. This thesis 

describes the results from deviation measurements of drill holes from two different drifts 

within the ore body ”Alliansen” in the LKAB mine in Malmberget (MUJ). In the first drift, 

the production holes were drilled with a 115 mm drill bit, and in the second a drill bit of 105 

mm. This is based on a project “Klenare borrhål” initiated by LKAB Wassara, a subsidiary of 

LKAB. LKAB Wassara wished to evaluate a possible reduction of drill hole diameter from 

the current 115 mm, to 105 mm. If the project had positive outcome, further attempts with an 

even smaller borehole diameter of 89 mm would be tested. There will also be curvature 

measurements as part of the evaluation of Wassaras new drill hammer, W90. 

 

The results of the measurements show that the average deviation of drill holes drilled with a 

larger diameter drill bit had much higher deviation than for the smaller diameter drill holes 

drilled with a smaller drill bit. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Malmbrytningen i Malmberget påbörjades redan under 1800-talet. Det finns ungefär ett 20-tal 

olika fyndigheter utspridda på ett stort område, varav LKAB bryter ungefär hälften idag. 

Malmkropparna består huvudsakligen av magnetit men även till viss del hematit. Den blå 

färgen i Figur 1 indikerar magnetit och den violetta färgen hematit.  

 

 

Figur 1. Bild från ovan med utritade malmkroppar (LKAB Bergsskolan, 2014). 

 

Rapporten "Krökningsmätning av produktionsborrhål i MUJ" handlar om kontroll av hur raka 

hål som verkligen borras. Detta ingår i ett projekt ”Klenare borrhål” som är ett av sju i 

projektet "Optimerat skivras".  Grövre hål brukar normalt bli rakare än smalare hål, men 

LKAB Wassara har utvecklat en ny hammare, W90, för att borra klenare hål än dagens 

standard i LKAB. (Öderyd, L. 2013) 

Idag borras 115 mm produktionsborrhål i LKAB Malmberget. I det här arbetet har 

krökningsmättningar gjorts på både 115 mm produktionsborrhål samt en klenare 

borrhålsdiameter på 105 mm. Syftet med mätningarna är att se om det är skillnad i krökning 
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mellan håldimensionerna, och hur stor skillnad det är i så fall. Med en minskad 

borrhålsdiameter kommer även försättningen att behöva minskas och ytterligare ett borrhål i 

varje krans kommer att behöva borras, för att undvika att fragmenteringen blir grövre och 

minska risken för fastskjutningar. 

Malmberget har tidigare använt sig av en klenare borrhålsdiameter, 57 mm, men i samband 

med övergången till storskalig skivrasbrytning för cirka 20 år sedan så infördes en grövre 

borrhålsdiameter (105 mm) i Malmberget, då med luftsänkhammare och hydraulisk 

topphammare. I och med övergången till Wassara-teknologi gick över på 115 mm 

borrhålsdiameter. Detta för att den hammaren enbart klarade 115 mm krondiameter. 

Fördelar med en minskad borrhålsdiameter kan vara: 

 Minskade vibrationer 

 Mindre sprängskador/bakåtbrytning vilket bl. a ger en bättre och säkrare arbetsmiljö. 

Ur rasflödessynpunkt är en minskad bakåtbrytning också positivt. 

 Om man har fler klenare borrhål blir sprängämnet bättre fördelat i hela kransen 

jämfört med färre grövre borrhål. 

 Sprängämnet kommer att sitta fast bättre i hålet, mindre spill och kvävebelastning. 

 Laddningen kommer att underlättas något, laddslangen kommer få bättre stöd mot 

hålväggen och kommer inte böjas lika lätt. 



7 
 

Några av de borrningstekniska fördelarna kan vara: 

 Den senaste hammartekniken med 25-30 % högre borrsjunkning kan utnyttjas. 

 Lägre vikt på borrstängerna vilket resulterar i mindre belastning på balken och 

minskar underhållet. 

 Cirka 25-30 % lägre el- och vattenförbrukning per borrmeter. 

 Lägre kostnader för borrstål per borrmeter. 

Några nackdelar med minskad håldiameter kan vara: 

 Minskad försättning. Om man antar att försättningen är linjär med håldiametern 

kommer en försättning på 3 meter att minska till 2,7 meter exempelvis. Detta medför 

att man kommer behöva borra och skjuta fler kransar per ort. 

 Man kommer att behöva borra ytterligare ett hål i kransen, även detta kan man anta 

är linjärt med håldiametern.  

 Eventuellt kommer hålen att kröka mer än de grövre, vilket är bakgrunden till att 

dessa krökningsmätningar utförs.  

Förmodligen är den viktigaste faktorn för att undvika en allt för stor krökning av borrhålen 

matchningen mellan krondiametern och styrribborna. (Öderyd, L. 2013) 

1.1 Syfte. 

Syftet med detta examensarbete är att utföra krökningsmätningar, samt att sammanställa och 

analysera data från dessa. Syftet är också att jämföra de klenare borrhålen med de grövre och 

studera eventuella skillnader. En jämförelse mellan de olika ortarna är också intressant för en 

jämförelse mellan borriggar. Orten med de grövre borrhålen är borrade med kransautomatik 

och orten med de klenare borrhålen är borrade med en bemannad rigg. 
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1.2 Avgränsningar 

Författarna av denna rapport har enbart tagit hänsyn till borrhålens krökning. Ekonomiska och 

borrtekniska faktorer har inte tagits med men det bör göras i framtiden. Eftersom kransarna 

inte sprängts ännu har det inte kunnat studeras ett resultat från sprängningar.  

Eftersom tiden inte räckte till så studerades och mättes det enbart i en malmkropp.  Ännu en 

klenare borrhålsdiameter hade också kunnat kröknings mätas om tid funnits. 

1.3 Problemdefinition 

Undersökningarna som skall göras i detta examensarbete är huruvida de klenare borrhålen 

kröker så mycket att det kan vara ett problem, till exempel att fragmenteringen blir sämre eller 

att skut uppkommer vid toppen av borrhålen.  

Ett annat problem som kan uppstå är att den ekonomiska lönsamheten blir sämre och att 

driftkostnaderna kommer att stiga.  

De frågor som skall besvaras är om borrhålet med mindre diameter kröker mer än borrhålet 

med större diameter. En annan fråga som skall besvaras är om malmkroppens bergtekniska 

egenskaper har någon större inverkan på de båda borrhålens krökningar, därför kommer denna 

metod testas i två olika malmkroppar med olika bergtekniska egenskaper. 

Det förväntade resultatet är att prova om teorin att de klenare borrhålen kommer kröka mer än 

de borrhål som borrats med större diameter stämmer. Ett annat resultat som förväntas är att de 

bergtekniska egenskaperna hos de båda malmkropparna inte kommer ha någon större 

påverkan på hålets krökning. 

2. Förutsättningar 

2.1 Geologi 

Malmfältsområdet i Malmberget kännetecknas av en kraftig veckning och omvandling. 

Malmernas mäktighet mot djupet, stupning och utseende varierar mellan de olika 

malmkropparna. De dominerade bergarter som finns i Malmberget är: 

Aplit - Väldigt hård och finkornig. Beskrivs som sockerkornig och granitliknande. 

Leptit - Bergart med kraftig metamorfosgrad och är medel till finkornig. I Malmberget finns 

det röd, röd-grå och gråa leptiter. 

Granit - Grovkornig sur djupbergart med innehåll av kvarts, fältspat och glimmer. Även 

hornblände kan förekomma. 

Leptit- och Granit-breccia - Skarpa korn och befinner sig i kontaktytorna mellan 

bergarterna. 
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Gnejs - Gnejsen är en metamorf bergart vars foliering varierar mellan sur och basisk. 

Hematit och Magnetit - Båda bergarterna är medel- till grovkorniga. Generellt för området 

är att malmerna stupar mot syd och sydväst och att de stupar flackare mot djupet (Andersson, 

Y. 1995 och Andersson, F. 2005). 

2.2 Malmkroppar 

Det var planerat att utföra mätningar i två olika malmkroppar, dels i Alliansen men också i 

Fabian. Mätningarna skulle ske på nivåerna 1052 respektive 905, men på grund av olika 

förseningar så utfördes enbart mätningar på Alliansen. Av detta skäl beskrivs enbart Alliansen 

nedan. 

Alliansen har sedan början av utbrytningen varit uppdelad i norra och södra alliansen. Fram 

till slutet av 30-talet bröts malmen i dagbrott. Malmen i Alliansen består huvudsakligen av 

magnetit, och är omgiven av dåligt berg, där både häng- och liggväggen domineras av grå 

leptit med en mängd biotitzoner. 

Det har uppstått mer problem på de djupare nivåerna eftersom berget är väldigt slagigt och 

uppsprucket. Fältorterna har deformerats av glidningar som uppstått av de malmparallella 

slagen och produktionsborrhål har ibland behövts borras om. Malmen har även sämre 

hållfasthet på andra nivåer (Andersson, Y 1995). 

2.3 Skivrasbrytning. 
Den brytningsmetod som används i LKAB är skivrasbrytning. Denna metod passar bra för de 

förhållanden som finns i Malmberget. Skivrasbrytning är en säker och effektiv metod, som 

innebär att berget borrar och sprängs, lastar ut malmen underifrån och låter sidoberg från 

hängväggen blockas upp och fylla igen det tomrum som bildas. Sidoberget har inte samma 

egenskaper som malmen vilket medför att bergspänningarna också förändras i omgivningen 

(Forsman, B 2005). 

Detta innebär att merparten av den järnmalm som finns i malmkropparna kan tas ut. 

Malmkropparnas stupning varierar mellan 45 och 75 grader. 

All infrastruktur i form av vägar, schakt, ventilation m.m. läggs i liggväggen eftersom den 

påverkas mindre av brytningen. Ett exempel på layout visas i Figur 2. 

De processer som ingår i skivrasbrytning beskrivs nedan och visas i Figur 5. 
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Figur 2. Storskalig skivrasbrytning (LKAB Bergsskolan, 2014). 

2.3.1 Tillredning 

Ortar och snedbanor behövs för att kunna komma åt att bryta malmen under jord. Detta sätt 

att förbereda nya delar av gruvan för järnmalmsbrytning kallas tillredning. En tillredningsort 

drivsrätt genom malmkroppen och kan vara upp emot 200 meter lång. Vid behov förstärks 

väggar och tak i orten med bultar, nät och sprutbetong. 

2.3.2 Rasborrning 

Efter att tillredningen är gjord påbörjas rasborrningen. Borrkransen är solfjädersformad och 

borras snett uppåt i orten, se Figur 3 och 4. Varje krans består vanligtvis av ca nio borrhål och 

i en 80 meter lång ort borras cirka 25 kransar. Borrningen sker mestadels med en fjärrstyrd 

borrigg som klarar av att borra långa hål. 
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Figur 3. Borrprofil på en solfjädersformad krans på ort 4901. (LKABs intranät) 

 
Figur 4. Borrprofil på en solfjädersformad krans på ort 4930. (LKABs intranät) 

2.3.3 Sprängning 

När ett produktionsområde är färdigborrat startar själva brytningen. Sprängmedel pumpas in i 

borrhålen med hjälp av en laddtruck. Sprängmedlet som används, Kimulux, är speciellt 
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utvecklat för LKAB, av dotterbolaget LKAB Kimit AB, som är en av de största enskilda 

sprängmedelstillverkarna i Sverige. Sprängningar sker varje natt mellan 24 och 01,det är runt 

20-30 ton sprängmedel som detonerar varje dygn. För att minimera riskerna för rasladdarna 

(som arbetar nära brytningsfronten med sprängskadat berg) så förvägsladdas alltid två kransar 

efter den laddade kransen (LKAB Skivrasbrytning). 

2.3.4 Raslastning 

När sprängningen är klar är det dags att ventilera ut spränggaserna, så att lastningen kan 

påbörjas på morgonen. LKAB Malmberget använder förarstyrda lastmaskiner och varje 

lastmaskin klarar att lasta 17-25 ton malm i skopan som sedan släpps ner i ett brantlutande 

schakt, så kallad bergstig (LKAB, Skivrasbrytning). 

2.3.5 Transport 

Malmen transporteras i stora truckar med 70-120 tons lastkapacitet från bergsstigen till stora 

krossar. I Malmberget finns ett antal olika malmkroppar och brytningen sker på flera nivåer 

samtidigt (LKAB Skivrasbrytning). 

2.3.6 Krossning 

Trucken tömmer malmen ner i stora bergfickor ovanför krossarna. I krossarna sönderdelas 

malmen ner till 100 mm och fraktas sedan på långa bandtransportörer till malmhissarna, de 

så kallade skipprarna, som sedan uppfordrar malmen till markytan (LKAB Skivrasbrytning). 

2.3.7 Uppfordring 

Malmen lastas automatiskt i skipprarna, som lyfter malmen till markytan. Varje skip kan 

transportera cirka 40 ton malm och går med en hastighet av 17 meter per sekund. I 

Malmberget, där krossning sker på flera olika nivåer, fraktats malmen på en 1,7 kilometer 

lång bandtransportör till uppfordringsanläggningen på 815-metersnivån (LKAB 

Skivrasbrytning). 
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Figur 5. Skivrasbrytning med ingående delprocesser (Högalid). 
 

2.4 Hålavvikelse 
I uttrycket hålavvikelse ingår utsättningsfel (som resulterar i inriktningsfel och påhuggsfel), 

hålkrökning samt håldjupsfel. Hålavvikelse innebär att det planerade borrhålet hamnar i en 

annan position än planerat. Om hålen inte är raka behöver det inte nödvändigtvis ha en 

avgörande betydelse. Det som är intressant att veta är positionen för det krökta hålet t.ex. om 

det ligger nära ett angränsande hål eller fria ytor. Det kan också vara en ekonomisk fråga i och 

med att om hålen blir för krokiga medför det att hålen blir kortare vilket resulterar i att längre 

borrhål eller omborrning, förutsatt att hålen mäts in. Hålavvikelse i rasborrning gör också att 

den specifika laddningen kommer att variera mer än det planerade, vilket kan ge 

konsekvenser i form av grövre styckefall än planerat (Hallqvist, D 2010 och Forsman, B 

2005). 
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5

 
Figur 6. Illustration av hålavvikelse, Hur krokigt är ett rakt borrhål (FlexitSmartTool). 

2.4.1 Inriktnings- och påhuggsfel 

Utsättningsfel uppstår innan borrningen har påbörjats och kan ha flera orsaker. En orsak kan 

vara att utsättaren inte har varit tillräcklig noggrann med att sätta ut borrkransen. Denna typ 

av fel kan reduceras genom att använda lämpliga instrument med hög noggrannhet samt att se 

till att utsättningsinstrumenten fungerar korrekt. Fixpunkter och uppställning av instrumentet 

påverkar också utsättningen (Hallqvist, D 2010). Utsättningsfel resulteras i inriktnings- och 

påhuggsfel. 

 

Inriktningsfel uppkommer exempelvis då borrbalken har fel riktning vid påhugget. Detta kan 

åtgärda genom bättre planering, försiktighet och uppsyn. Operatören bör ha god sikt mot 

påhugget, borriggen bör vara korrekt positionerad, rätt kalibrerad samt att borraren bör vara 

försiktig i början av borrningen (Hallqvist, D 2010). 

 

Påhuggsfel kan uppstå när borrkronan börjar glida på bergytan vid ansättning. Ett påhuggsfel 

beror ofta på att det matas med för stor kraft och/eller att bergytan är mer eller mindre 

parallell med borrhåls riktning. Påhuggsfelet är oberoende av håldjupet. Detta fel är relativt 

svårt att eliminera men för att minska det avsevärt kan stabilare borrstöd användas.  En annan 

sak som är viktigt är att operatören matar med en jämn kraft, försiktigt och med ett reducerat 

vattentryck (Hallqvist, D 2010). 
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2.4.2 Hålkrökning 

Hålkrökningsfel uppstår under borrningsprocessen och beror bland annat på bergets geologi, 

förekomst av strukturer, borrningsutrustningen och matningskraft. Undersökningar visar att 

krökningsfelets storlek styrs av bergstrukturen (Hallqvist, D 2010). 

2.4.3 Håldjupsfel 

Håldjupsfel betyder att borrhålet antingen är för grunt eller för djupt borrat. För att minimera 

detta problem bör även instrumenten nollas vid rätt punkt samt kalibreras, och att operatören 

är noggrann och följer den förbestämda planen (Hallqvist, D 2010). 

3. Metod 

Mätningarna utfördes i Alliansen, nivå 1052, ort 4901 och ort 4930. Ort 4901 är borrad med 

nuvarande standarddiameter 115 mm (Wassaras W100-hammare) av en borrigg med 

kransautomatik och orten bredvid, 4930, är borrad med borrhålsdiametern, 105 mm (Wassaras 

W90-hammare), med en bemannad borrigg. I ort 4901 krökningsmättes krans 10, 11 och 12 

och i ort 4901 krökningsmättes krans 16, 17 och 18. 

Båda orterna visas i Figur 7. Den blå färgen indikerar järnmalm (magnetit) medan den gula 

och bruna färgen indikerar olika typer av sidobergarter. 
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Figur 7. Utdrag från gruvkarta, o4901 & o4930 (LKABs intranät). 
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3.1 Påhuggs- och inriktningsmätning 

Påhuggsmätningen görs för att kunna bestämma exakt var borrhålet börjar, 

påhuggskoordinater och startriktning. För mätning av påhuggskoordinater och startriktning 

används en stång med två gummimanschetter på stångens övre- respektive nedre del. 

Manschetterna blåstes upp med tryckluft, stången blir centrerad i hålet och sitter fast vid 

hålmynningen, se Figur 8. Centreringen är viktig för att hålet ska bli korrekt inmätt. 

 

Figur 8. Illustration av hur mätsonden centreras. 

Efter att stången satts in i borrhålet och manschetterna blåsts upp fästs en mätstav, se Figur 9, 

i änden på stången. På staven är två prisman, ett övre och ett nedre, monterade en meter ifrån 

varandra. Dessa mäts in med en totalstation och koordinater för båda prismorna erhålls. Efter 

det beräknas startriktningen och påhuggskoordinaterna i ett Excel-dokument. Eftersom det 

övre prismat inte ligger vid borrhålet mäts även längden mellan det övre prismat och punkten 

där stången når borrhålets början. För att få en standardiserad längd på det här avståndet 

markeras en riktningslinje på hur lång ska trycka in mätsonden i hålet. Det övre prismat mäts 

normalt först följt av det nedre. Därefter släpps luften ut från manschetterna, stången roterar 

axiellt 180 grader, manschetterna blåses upp igen och en ny inmätning av prismorna görs. 

Detta görs för att vara säker på att inte mätfel gjorts samt för att få ut ett tillförlitligt 

medelvärde. I änden på mätsonden finns en tapp där mätstaven monteras. Genom att rotera 

180 grader kan eventuella vinkelfel hos mättappen (att tappen inte är exakt parallell med 

mätsonden). 

För att utföra dessa mätningar behövs ett saxflak eller annan lämplig lyftanordning (t.ex. 

höglyftare) och minst vara två, en som för in och ut instrumentet och en som sköter 

kompressorn. Till mätningarna behövs det även en person som mäter in prismorna med en 



18 
 

totalstation. Totalstationen ska vara noggrant positionerad m.h.a 

fixpunkter, så att korrekta koordinater avläses. 

 

 

Figur 9. Mätsonden sätts in i ett borrhål. 
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3.2 Krökningsmätning med isGyro 

Till krökningsmätningarna har ett gyrobaserat instrument använts (IsGyro), se Figur 10. 

Instrumentet är inte nordsökande, det mäter enbart riktningsförändringar i tre dimensioner och 

är lämpligt för krökningsmätningar av skivrasborrhål även i magnetisk miljö. Att gyrot enbart 

mäter riktningsförändringar är också ett skäl till varför påhuggs- och inriktningsmätningar 

görs. Instrumentet behöver X,Y och Z-koordinaten samt Azimut (riktning) för en mätpunkt 

(normalt påhugget) för att kunna beräkna hålets korrekta position. För teknisk data, se Figur 

11. 

Eftersom instrumentet är dyrt och inträngning av vatten in i instrumentet vill undvikas samt 

andra skador så sätts ett långt vattentätt rör av mässing in med fjädrar fram och baktill, se 

Figur 12, 13 och 14. Röret sätts sedan fast på laddslangen till en laddtruck och förs in i 

borrhålet. Innan instrumentet förs in i hålet mäts håldjupet med laddtrucken. Detta för att veta 

var mätningarna ska börja och för att försäkra sig om att borrhålet är intakt och inte innehåller 

någon grotta. När det är klart så synkroniserats handdator med gyrot med ett program som 

heter "IsSurveyor", där information anges om vilken mätning som börjar först, hur många 

meter det är mellan varje mätning och om mätning sker inifrån hålet och ut eller tvärtom. 

Sedan förs instrumentet in i röret och sedan förs sonden hela vägen till hålbotten och 

mätningen påbörjas vid ett jämnt djup. Om borrhålet är 32,7 meter djupt börjar mätningen vid 

32 meter.  

När röret är på rätt djup görs första mätningen, sedan görs en mätning för varannan meter och 

på de sista sex metrarna närmast hålmynningen utförs en mätning för varje meter. Varje gång 

en mätning utförs hålls gyro instrumentet stilla, och en mätning görs via handdatorn och 

dataprogrammet. Datorn ger signal när mätningen är klar och förflyttning sker till nästa 

mätpunkt. Datorn synkroniseras med instrumentet före det har lagt in i röret och efter. 
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Figur 10. Isgyro. Instrumentet från InertialSensing AB. 

 

 

Figur 11. Teknisk data IsGyro från InertialSensing AB. 
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Figur 12. Krökningsmätningsutrustningen fastmonterad på laddslangen. 

 

Figur 13. Krökningsmätningsutrustningens bakre del (närmast laddslangen). 
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Figur 14. Krökningsmätningsutrustningens främre del. 

3.3 Längdfaktor 
Laddtrucken längdmätningssystem är inte hundra procent tillförlitligt. Därför beräknas en 

längdfaktor mellan det teoretiska borrhålets djup och mätt längd med laddtrucken. Detta läggs 

senare in i ett dataprogram, Bh Dev, som korrigerar data. Längdfaktorn beräknas ut genom att 

ta det teoretiska borrdjupet och dividera detta med det inmätta. Efter att ha registrerat data i en 

Excel-fil och analyserat dessa så blev resultatet en faktor på 1,042 för just den laddtruck som 

användes. 

Tabell 1. Längdfaktorberäkning (Excel). 

 

Bh Längd mätt med laddslang Teoretisk längd Skillnad Procentuell skillnad Bh Längd mätt med laddslang Teoretisk längd Skillnad Procentuell skillnad

1 19,9 20,8 0,9 1,045 1 16 17 1 1,063

2 24,7 26,2 1,5 1,061 2 24 25,1 1,1 1,046

3 31,9 33,2 1,3 1,041 3 34,5 35,6 1,1 1,032

4 37 39,5 2,5 1,068 4 35,6 36,9 1,3 1,037

5 40 41,4 1,4 1,035 5 35,3 36,7 1,4 1,040

6 36,9 38,6 1,7 1,046 6 34 36,5 2,5 1,074

7 29 30,3 1,3 1,045 7 35,2 36,5 1,3 1,037

8 25 26,7 1,7 1,068 8 31,3 32,8 1,5 1,048

9 19,8 20,8 1 1,051 9 27,4 28,5 1,5 1,048

Summa 264,2 277,5 13,3 9,459 10 24 24,9 1,1 1,040

Medelsumma 1,051 11 21,4 22 0,9 1,038

Summa 318,7 332,5 14,7 11,500

Medelsumma 1,045

o:4930 Krans:12 o:4930 Krans:11

Bh Längd mätt med laddslang Teoretisk längd Skillnad Procentuell skillnad Bh Längd mätt med laddslang Teoretisk längd Skillnad Procentuell skillnad

1 16,2 17,1 0,9 1,056 1 16 17 1 1,063

2 23,9 24,9 1 1,042 2 23,3 24,3 1 1,043

3 24,8 25,5 0,7 1,028 3 33,3 34,5 1,2 1,036

4 38 38,9 0,9 1,024 4 36,2 37,6 1,4 1,039

5 37,8 38,8 1 1,026 5 36,4 37,8 1,4 1,038

6 37,8 38,7 0,9 1,024 6 36,2 37,6 1,4 1,039

7 37,5 38,8 1,3 1,035 7 36 37,6 1,6 1,044

8 33,8 34,9 1,1 1,033 8 35,8 37 1,2 1,034

9 29,6 30,6 1 1,033 9 31,3 32,4 1,1 1,034

10 26,3 27 0,7 1,034 10 27,8 28,6 0,8 1,035

11 17,5 18 0,5 1,027 11 24,6 25,4 0,8 1,029

Summa 323,2 333,2 10 11,360 12 21,9 22,7 0,8 1,033

Medelsumma 1,033 Summa 358,8 372,5 12,9 12,465

Medelsumma 1,039

Medelfaktor: 1,042
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3.4 Analys av påhuggsmätningar 

 
När mättningen är klart med mätsonden, se kap 3.1, så läggs  in X, Y och Z-koordinaterna för 

varje mätning i ett speciellt Excel-dokument. Det är anpassat för beräkning av 

påhuggskoordinater och startriktningen.  I Excell-dokumentet räknas även azimut, sidovinkel 

och kranslutning ut men det är enbart koordinaterna och azimut som är intressanta att ta med 

till nästa beräkning. 

 

3.5 Analys av krökningsmätningar 

När krökningsmätningarna har utförts så analyseras data med hjälp av två olika program. 

Först analyseras en mätning i taget i ett program som heter "IsAnalysis" där bl. a korrigering 

av positionen (djupet) för varje mätning görs, se Figur 15. Även data från påhuggs- och 

inriktningsmätningarna (X,Y, Z samt azimut) läggs in i detta program.  

 

Figur 15. Exempel ur IsAnalysis (IsAnalysis). 

 

 
 
 

När detta är klart så sparas data i en textfil som senare importeras till ett annat program kallat 

"Borehole Deviation, BhDev", se Figur 16 och 17. Detta program, som är utvecklat av LKAB, 

innehåller även en databas. Det första som görs i det här programmet är import av data för 
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planerade borrhål (påhuggskoordinater, startriktning, hållängd m.m.) i respektive krans. 

Därefter läggs de mätta påhuggskoordinaterna samt inriktningen in och senare även 

krökningsmätningarna för respektive hål. Därefter beräknar programmet den egentliga 

krökningen för varje borrhål, genom att bland annat anpassa en rät 3D-linje för de sex första 

metrarna/mätpunkterna. Gyrodata roteras sedan runt den vertikala axeln så att det 

sammanfaller med mätt startriktning. Detta anses, i nuläget, vara det bästa sättet att få fram 

den egentliga krökningen för varje borrhål.  

 
Figur 16. Exempel 1 ur Bh Dev (Borehole Deviation). 
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Figur 17. Exempel 2 ur Bh Dev (Borehole Deviation). 

Efter att programmet beräknat den egentliga krökningen kan bilder och diagram  hämtas på 

hur borrhålsavvikelserna ser ut. Även data på hur mycket borrhålet har krökts i olika 

riktningar kan hämtas. Även en så kallad "bulls-eye"-plot kan hämtas. 

 

4. Resultat 

En normal krökning ligger på ungefär 0,5 meter på 20-30 meters djup och antas att kvadreras 

med djupet. Det innebär ca två meters krökning för ett hål som är 40-60 meter långt 

(Nordqvist. A. 2014). 

Mätningarna visar att den maximala krökningen för de grövre borrhålen var större än för de 

klenare hålen. Det kan även observeras att medelkrökningen är lägre för alla de klenare 

borrhål som är mätta jämfört mot de grövre. Även den minsta krökningen för varje borrhål är 

betydligt lägre för de klenare borrhålen jämfört med de grövre, se tabell 2. 

Tabell 2. Max- min- och medelkrökning (Excel). 

 

Ort Krans Min krökning Max krökning Medelkrökning

4901 16 0,47 2,11 1,26

4901 17 0,36 1,84 1,50

4901 18 1,07 2,30 1,58

4930 10 0,20 1,27 0,61

4930 11 0,48 1,95 1,15

4930 12 0,23 1,23 0,80
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I tabellerna för respektive krans redovisas avståndet från origo, detta motsvarar krökningen 

för varje borrhål. Krökningen är betydande men ändå inom de gränser som anses som 

normalt. 

I figur 23 går det att anta att mätning 7 har blivit felaktig då den avviker alldeles mycket mot 

vad som anses vara normalt, samt uppvisar ett onormalt beteende. 

För ort 4901 med den grövre borrhålsdiametern, 115 mm, redovisas hålkrökningen i s.k. 

"bullseye"-plottar för respektive krans i figur 18 till 20. Hålkrökningen för kransarna i ort 

4930 redovisas på samma sätt i Figur 21 till 23. 
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Ort 4901 Krans 16 

 

 
 
Figur 18. Krökning o4901 Krans 16 (Bh Dev). 

 

Tabell 3. Krökning från origo (Excel). 

Ort Krans Borrhål Meter Vänster/Höger (m) Upp/Ned (m) Från origo (m) 

4901 16 1 20,83 0,48 – 0,16 0,51 

4901 16 2 26,21 0,89 – 0,4 0,98 

4901 16 3 33,17 1,09 – 0,87 1,39 

4901 16 4 39,51 1,24 – 1,71 2,11 

4901 16 5 41,41 0,65 – 1,8 1,91 

4901 16 6 38,55 0,44 – 1,91 1,96 

4901 16 7 31,27 – 0,19 – 1,34 1,35 

4901 16 8 26,63 – 0,55 – 0,35 0,65 

4901 16 9 20,77 – 0,47 0,05 0,47 
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Ort 4901 Krans 17 
 

 
 
Figur 19. Krökning o4901 Krans 17 (Bh Dev). 

Tabell 4. Krökning från origo (Excel). 

Ort Krans Borrhål Meter Vänster/Höger (m) Upp/Ned (m) Från origo (m) 

4901 17 1 20,9 0,34 – 0,11 0,36 

4901 17 2 26,24 0,38 – 0,21 0,43 

4901 17 3 33,28 0,71 – 0,39 0,81 

4901 17 4 39,63 0,72 – 0,79 1,07 

4901 17 5 41,44 0,93 – 1,59 1,84 

4901 17 6 38,62 0,44 – 1,45 1,52 

4901 17 7 30,59 – 0,2 – 1,18 1,20 

4901 17 8 26,66 – 0,52 – 1,07 1,19 

4901 17 9 20,81 – 0,45 – 0,71 0,84 

 

Ort 4901 Krans 18 
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Figur 20. Krökning o4901 Krans 18 (Bh Dev). 

Tabell 5. Krökning från origo (Excel). 

Ort Krans Borrhål Meter Vänster/Höger (m) Upp/Ned (m) Från origo (m) 

4901 18 1 20,85 – 1,16 – 0,23 1,18 

4901 18 2 26,18 – 1,32 – 0,7 1,49 

4901 18 3 33,2 0,79 – 0,72 1,07 

4901 18 4 39,55 0,65 – 1,79 1,90 

4901 18 5 41,42 0,08 – 2,02 2,02 

4901 18 6 Felade mätningar - Stryks 

4901 18 7 30,34 – 0,83 – 2,14 2,30 

4901 18 8 26,67 – 0,62 – 1,44 1,57 

4901 18 9 20,8 – 0,69 – 0,9 1,13 
 

 

 

Ort 4930 Krans 10 
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Figur 21.Krökning o4930 Krans 10 (Bh Dev). 

Tabell 6. Krökning från origo (Excel). 

Ort Krans Borrhål Meter Vänster/Höger (m) Upp/Ned (m) Från origo (m) 

4930 10 1 17,04 0,13 – 0,15 0,20 

4930 10 2 25,08 0,34 – 0,18 0,38 

4930 10 3 35,59 0,64 – 0,36 0,73 

4930 10 4 36,87 0,22 – 0,18 0,28 

4930 10 5 36,7 0,47 – 0,61 0,77 

4930 10 6 36,45 0,24 – 0,67 0,71 

4930 10 7 36,53 – 0,21 – 1,25 1,27 

4930 10 8 32,84 – 0,27 – 0,69 0,74 

4930 10 9 28,49 – 0,11 – 0,5 0,51 

4930 10 10 24,92 – 0,36 – 0,4 0,54 

4930 10 11 22,01 – 0,25 – 0,45 0,51 

 

 

 

Ort 4930 Krans 11 
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Figur 22. Krökning o4930 Krans 11 (Bh Dev). 

Tabell 7. Krökning från origo (Excel). 

Ort Krans Borrhål Meter Vänster/Höger (m) Upp/Ned (m) Från origo (m) 

4930 11 1 17,03 0,15 – 0,46 0,48 

4930 11 2 24,31 0,38 – 0,98 1,05 

4930 11 3 34,49 0,72 – 1,4 1,57 

4930 11 4 37,61 0,54 – 1,7 1,78 

4930 11 5 37,82 0,22 – 1,61 1,62 

4930 11 6 37,63 – 0,22 – 1,94 1,95 

4930 11 7 37,61 – 0,65 – 1,32 1,47 

4930 11 8 36,97 – 0,82 – 1,35 1,58 

4930 11 9 32,43 – 0,52 – 0,24 0,57 

4930 11 10 28,58 0,16 – 0,53 0,55 

4930 11 11 25,37 – 0,04 – 0,54 0,54 

4930 11 12 22,71 – 0,13 – 0,56 0,57 
 

 
 

 

Ort 4930 Krans 12 
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Figur 23. Krökning o4930 Krans 12 (Bh Dev). 

Tabell 8. Krökning från origo (Excel). 

Ort Krans Borrhål Meter Vänster/Höger (m) Upp/Ned (m) Från origo (m) 

4930 12 1 17,07 0,18 – 0,46 0,49 

4930 12 2 24,87 0,46 – 0,86 0,98 

4930 12 3 25,46 0,41 – 0,51 0,65 

4930 12 4 38,9 0,82 – 0,77 1,12 

4930 12 5 38,79 0,46 – 0,91 1,02 

4930 12 6 38,69 0,11 – 0,91 0,92 

4930 12 7 38,77 – 1,23 0,03 1,23 

4930 12 8 34,87 – 0,35 – 0,54 0,64 

4930 12 9 30,58 – 0,2 – 0,7 0,73 

4930 12 10 27 – 0,04 – 0,8 0,80 

4930 12 11 17,97 – 0,1 – 0,21 0,23 

5. Diskussion  

5.1 Slutsatser 

Undersöks krökningen i "bullseye"-plottarna kan det tydligt observeras vissa mönster. Nästan 

samtliga borrhål kröker framåt och in mot kransens centrum. 
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Om en jämnförning gjorts mellan de tre kransarna är borrade med W100 hammaren (115 mm 

hål) med de tre kransarna borrade med W90 hammaren (105 mm hål) kan det observeras att 

105 mm borrhålen kröker mindre än 115 mm hålen. Detta resultat är en aning överraskande 

och kan bero på flera faktorer. De grövre borrhålen är borrade med kransautomatik medan de 

klenare är borrade med bemannad rigg i de allra flesta fallen. Det kan även bero på att 

Wassaras nya hammare, W90, har fungerat väldigt bra. Ytterligare en faktor kan vara glappet 

mellan borrkronan och styrribborna i hammaren. 

Om analysering gjorts av alla mätvärden och krökningen, så håller sig de allra flesta värdarna 

sig inom ramarna för vad som anses vara en normal krökning. Krökningen för de klenare 

borrhålen håller absolut måtten och kröker inte iväg för mycket. Därför dras slutsatsen om att 

försöken var lyckade. 

5.2 Rekommendationer 
För att vara på den säkra sidan bör fler klenare borrhål krökningsmätas på Alliansen. Kransar 

som redan är påhuggsmätta bör också mätas.  Klenare borrhål bör också borras i andra 

malmkroppar med lite annorlunda geologi och mätas dessa. Efter det så kan ytterligare försök 

att gå ner i borrhålsdiameter göras och även krökningsmäta dessa. 

En rekommendation för programmet BhDev är att kunna rotera bilderna så att en korrekt 

front- och sidovy projekteras.   
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7. Bilagor 

I följande bilagor visas olika bilder på kransar och borrhål. Här visas front-, topp- och 

sidovyer av kransar och borrhål. Den röda färgen representerar det inmätta borrhålet, 

exklusive krökning, och den svarta färgen representerar det egentliga borrhålet, inklusive 

krökning. En 3D-yta för varje krans redovisas. Den gröna ytan visar kransytan konstruerad 

efter krökta borrhål och den ljusblåa ytan inmätta borrhål (exklusive krökning). Värt att 

tilläggas är att Malmbergets ortar inte är parallella med en koordinataxel (X eller Y). 
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Bilaga 1 
 

Ort 4901 Krans 16 

 
Figur 24. Ort 4901 Krans 16 Sett ovanifrån. 

 
Figur 25. Ort 4901 krans 16 Sett framifrån. 
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Bilaga 2 
 

 
Figur 26. Ort 4901 krans 16 Sett från sidan. 

 
Figur 27. Ort 4901 Krans 16 3D-plansprofil sett från sidan. 
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Bilaga 3 
 

Ort 4901 Krans 17 
 

 
Figur 28. Ort 4901 Krans 17 Sett ovanifrån. 

 
Figur 29. Ort 4901 Krans 17 Sett framifrån. 
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Bilaga 4 
 

 
Figur 30. Ort 4901 Krans 17 Sett från sidan. 

 
Figur 31. Ort 4901 Krans 17 3D-plansprofil sett från sidan. 
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Bilaga 5 
 
Ort 4901 Krans 18 

 
Figur 32. Ort 4901 Krans 18 Sett ovanifrån. 

 
Figur 33. Ort 4901 Krans 18 Sett framifrån. 
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Bilaga 6 
 

 
Figur 34. Ort 4901 Krans 18 Sett från sidan. 

 
Figur 35. Ort 4901 Krans 18 3D-plansprofil sett från sidan. 
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Bilaga 7 
 

Ort 4930 Krans 10 
 

 
Figur 36. Ort 4930 Krans 10 Sett ovanifrån. 

 
Figur 37. Ort 4930 Krans 10 Sett framifrån. 
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Bilaga 8 
 

 
Figur 38. Ort 4930 Krans 10 Sett från sidan. 

 
Figur 39. Ort 4930 Krans 10 3D-plansprofil sett från sidan. 
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Bilaga 9 
 

Ort 4930 Krans 11 
 

 
Figur 40. Ort 4930 Krans 11 Sett ovanifrån. 

 
Figur 41. Ort 4930 Krans 11 Sett framifrån. 

Bilaga 10 
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Figur 42. Ort 4930 Krans 11 Sett från sidan. 

 
Figur 43. Ort 4930 Krans 11 3D-plansprofil sett från sidan. 
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Bilaga 11 

 
Ort 4930 Krans 12 
 

 
Figur 44. Ort 4930 Krans 12 Sett ovanifrån. 

 
Figur 45. Ort 4930 Krans 12 Sett framifrån. 
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Bilaga 12 
 

 
Figur 46. Ort 4930 Krans 12 Sett från sidan. 

 
Figur 47. Ort 4930 Krans 12 3D-plansprofil sett från sidan. 

 

 

 


