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Förord
Följande rapport är ett examensarbete utfört inom gruvbranschen. Examensarbetet är ett
avslutande moment på Bergsskolan i Filipstad och min utbildning till tekniker inom Berg- och
anläggningsteknik. Under fyra veckor har litteraturstudier, fältbesök, intervjuer och
rapportskrivning utförts. Examensarbetet handlar om ”Transportborrning” och har utförts i
samarbete med LKAB i Kiruna. Ett tack till Rikard Rova, handledare under projektet och chef
för diamantborrning på LKAB samt till Alf Westerlund, handledare från Bergsskolan i
Filipstad. Ett tack vill också riktas till alla andra personer inom LKAB som varit behjälpliga
med information och ett trevligt bemötande.

Sammanfattning
Vart år borras omkring 1 138 000 borrmetrar i Kiirunavaara gruvan med två olika
borrmetoder. Vid produktionsborrning borras kring 1 100 000 borrmetrar per år med
hammarborrning medan undersökningsborrning utförs med kärnborrning där ca 38 000 meter
borras per år. Undersökningsborrning används för att konstatera malmens gränser och dess
tonnage. De borrkärnor som plockas upp ger underlag för struktur geologisk information,
kännedom om sidoberget, malmens utbredning samt dess sammansättning som är viktig för
anläggning av infrastruktur. Det är därför nödvändigt att undersökningen hela tiden ligger ett
steg före produktionen. Alla borrkärnor som plockas upp karteras och lagras. Eftersom ett
borrhål kan vara upp till 1000 meter långt blir det mycket information som ska
sammanställas. Med följande rapport om transportborrning är tanken att de två metoderna
hammarborrning och kärnborrning ska genomföras i samma borrhål. Om de första 100
meterna per borrhål borras med hammarborrtekniken kan tiden det tar att borra denna stäcka
förkortas till ett dygn jämfört med diamantborrning där sträckan kan ta upp till en vecka. I
Kiruna finns i dag 420 planerade borrhål som ska genomföras med kärnborrning. De 420
borrhålen motsvarar en total längd på 190 000 borrmeter. Genom att tillämpa
transportborrning och utnyttja hammarborrning på de första 100 meterna i 420 borrhål kan
alltså 42 000 meter genomföras på 420 dygn jämfört med 356 veckor med kärnborrning.
Hammarborrning är tidsmässigt mer effektivt men ger inte den nödvändiga informationen om
berget som är viktig för gruvdrift. För att transportborrning ska kunna utnyttjas måste metoder
som kan komplettera en borrkärna studeras och testas ut. Rapporten tar upp komplement som
optisk loggning som innebär att en kamera används i borrhålet för att samla in information i
form av foto och film på borrhålsväggarna. Uppsamling av borrkax, det material som borras
bort vid hammarborrning kan analyseras och ge information om berget. Rapporten tar även
upp orienterad borrning, vilket innebär att borrkärnans utgångsläge i berget visas. Detta med
hjälp av ett instrument som monteras på kärnborrningens utrustning. Orienterad borrning
påverkar inte hammarborrningen men kan ge mer exakt information om ett område under
kärnborrning och på så sätt minska antalet borrhål. Resultatet i denna teoretiska studie visar
att transportborrning med hammarborrning, under den första sträckan, ger ett mer tidseffektivt
och lönsamt resultat jämfört med ren kärnborrning. Transportborrning har inte praktiskt
genomförts under tiden rapporten skrevs, därför finns inga tidigare resultat att jämföra med.

Abstract
In the Kiirunavaara mine, the total length of drilling is about 1 138 000 meters each year with
two different drilling methods. Production drilling is performed with a hammer drill while
exploration drilling is performed with a diamond drill. Exploration drilling is applied to
identify the position of the ore and its tonnage. In the diamond drilling method different core
samples are taken out to provide information about the geological structure and wall rock in
order to plan for the infrastructure. For that reason, it is important that the exploration drilling
is always ahead of the production. All drill cores are examined and stored. When a drill core
is up to 1000 meters long a great amount of information needs to be compiled. The present
report describes transport drilling, which implies that the first 100 meters of each drilling will
be completed with the hammer drilling method. The hammer drilling can be used to drill
about 100 meters each day compared to core drilling that would take almost a week. For the
moment there is 420 drill holes planned in Kiruna mine with a total length of 190 000 drill
meters. By applying transport drilling and use the hammer drilling method at the first 100
meters for each drill hole can these 42 000 meters be drilled in 420 days, instead of 356 weeks
with the core drilling method. Hammer drilling is efficient in terms of time compared to
diamond drilling but does not provide the same information about the rock. In order to applay
the method of hammer drilling in transport drilling, different methods need to be tested that
can provide information which is necessary for mining. This report summarizes different
methods that can complete a core. Amongst others, optical logging can be used where a
camera is used to film the walls inside the drill holes. In addition, samples of drill cuttings can
be collected from hammer drilling for analysis of the material. The report also contains
information about oriented drilling. Here, an instrument is mounted on the core drill
equipment. Oriented drilling does not affect the hammer drilling but can provide more
accurate information about a specific area and then reduce the number of boreholes. The
results from this theoretical study show that transport drilling using hammer drilling, during
the first distance, gives a more time efficient and more profitable result compared to only core
drilling. Transport drilling has not been done during the time for this report therefor there are
no practical results to compare the present conclusions with.
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Beteckningar och ordförklaring
KUJ

Kiruna under jord

LKAB

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag

MWD

Measurement while drilling

OWD

Optimisation while drilling

RQD

Rock quality disignation

Borrkoja

Små inslag i berget där borrning utförs

T-ort

Tvärort för undersökningsborrning i hängväggsidan
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1 Inledning
LKAB, ett av Sveriges äldsta industriföretag som under mer än ett sekel varit en viktig aktör
inom svensk exportindustri och industriell utveckling. I dagsläget är LKAB en av världens
ledande leverantörer av förädlande järnmalmsprodukter till stålindustrin. Prospektering är
basen för gruvdriften och innebär att identifiera samt undersöka områden för att finna
mineralfyndigheter. Andra viktiga aspekter är bland annat planering, en välfungerande
infrastruktur samt de rätta brytnings -och undersökningsmetoderna. Malmen bryts i dag med
skivrasbrytning där metoden bygger på att skapa hålrum i malmkroppen genom borrning och
sprängning. Allt eftersom malmen lastas ut fylls hålrummet med ovanliggande gråberg. För
att säkra gruvbrytning i framtiden är behovet för undersökning av nya nivåer avgörande. Figur
1 visar hur gruvan är utformad.

Figur 1. Vertikalsektion genom Kirunagruvan med malmkroppen i mitten. I dag är huvudnivå 1365 den
aktuella huvudnivån.

På liggväggsidan av malmkroppen är huvudnivån placerad, här förekommer all infrastruktur
medan hängväggsidan innehåller undersökningsorter och är den del som rasar in vid
skivrasbrytning. Malmkroppen och sidoberget undersöks ifrån båda sidorna av malmkroppen
men det är framförallt på liggväggsidan information om bergets egenskaper är viktiga så att
infrastrukturen kan anläggas på ett säkert sätt. Under tiden som en nivå bryts, undersöks och
planeras nästkommande. Huvudnivån flyttas på detta sätt successivt nedåt.
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1.1 Bakgrund
Undersökning av malmkroppens utbredning och bergets egenskaper är viktigt för planering av
malmbrytningen samt infrastrukturens uppbyggnad på nya nivåer. Undersökningsborrning
måste alltid ligga steget före produktionen och i dag sker detta uteslutande med
diamantborrning där borrkärnor plockas upp för analys. Malmen bryts mot huvudnivå 1365
och undersökningsborrning sker genom sidoberget från undersökningsorter på malmkroppens
hängväggssida samt mellannivåer på liggväggsida. Figur 2 är en illustration som visar
undersökningsnivå 1375 på hängväggsidan samt mellannivåer 1338 och 1252 på
liggväggsidan av malmkroppen.

Figur 2 Illustration av nivå 1252, 1338 samt 1375
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1.2 Problemformulering
Vid undersökningsborrning i Kirunagruvan används kärnborrning, där borrsjunkningen i
berget ligger kring 15cm/min. En annan metod är hammarborrning som nyttjas mestadels till
produktionsborrning. Hammarborrning har en motsvarande borrsjunkning på 1m/min, vilket
är upp till 6–7 gånger snabbare än kärnborrning.
Vid transportborrning som arbetet behandlar är tanken att hammarborrning ska kunna
användas under den första sträckan av ett borrhål till det djup där information som vill
plockas ut med diamantborrning i form av en kärna finns. Det är alltså själva
transportsträckan i starten som skulle kunna borras effektivare, därför ordet transportborrning.
Tidigare tester som genomförts inom LKAB visar att en sammansättning av de två befintliga
borrmetoderna i ett borrhål kan ha en stor potential för en effektiv borrning. Med hjälp av
utvecklad teknik kan det idag borras upp till 100 meters djup med hammarborrtekniken utan
någon större avvikelse, därför begränsas transportsträckan till 100 meter i detta arbete. För att
transportborrning ska kunna användas fullt ut kan hammarborrning behöva kompletteras med
olika hjälpmedel under transportsträckan som exempel optisk loggning för att få ut all
information som behövs i berget, speciellt från liggväggsidan.
Tanken för projektet är att 100 meter av respektive borrhål som idag borras med
diamantborrning ska kunna tillämpas till transportborrning med hammarborrtekniken.
Frågeställningen är enligt följande:
-

Hur mycket av kärnborrning kan ersättas med hammarborrning för planerade borrhål
på nivå 1252, 1338 samt 1375 i Kiirunavaara gruvan?
Kräver hammarborrning något ytterligare komplement för att kunna ersätta
informationen som en borrkärna kan ge?
Vad kan transportborrning ge i besparing av tid/pengar för de 3 respektive nivåerna?
Skulle man i teorin helt kunna ersätta kärnborrning med hammarborrning vid
undersökningsborrning?

1.3 Avgränsningar och fokus
Att i praktiken testa transportborrning med de kompletterande undersökningsmetoderna som
kan behövas för att få ut tillräcklig information tar tid. Transportborrning kommer att testas i
Kiruna, men inte under detta arbete då tiden är begränsad. Till en början blir fokus för denna
rapport att utvärdera i vilken utsträckning transportborrning kan användas i Kiirunavaara. För
att göra detta studeras olika metoder som kan komplettera en fysisk kärna samt jämförelser i
kostnads-och tidsbesparingar undersöks. Arbetet kommer att innehålla sammanställning av
tidigare genomförda tester, olika metoder, synpunkter från kunniga yrkesverksamma och
beräkningar utifrån de planerade borrhålen på de aktuella nivåerna.
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2 Metod
Arbetet är inlett med besök under jord för att få en bild av hur Kiirunavaara gruvan är
uppbyggd, speciellt malmkroppens läge i förhållande till undersöknings- och mellannivåer
samt infrastrukturen. Det har gjorts flera samtal med yrkeskunniga personer inom de olika
avdelningarna på LKAB. Även litteraturstudier har genomförts både från interna tidningar,
internet och tidigare genomförda tester. Arbetet är utformat på de aktuella nivåerna som har
en potential för transportborrning. För att ta reda på hur mycket av kärnborrning som kan
ersättas med hammarborrning har framförallt en dialog med avdelning för geologi och
bergmekanik genomförts. Rörande hammarborrning och komplement har samtal med
produktionsborrning, avdelning för geofysik på Geovista samt LKAB:s dotterbolag Wassara
genomförts. Gällande besparing i transportborrning har information om kostnader och
tidsuppfattningar fåtts från handledare. Om det i praktiken är möjligt att ersätta kärnborrning
med transportborrning kommer inte kunna testas under detta arbete eftersom tiden är
begränsad. Det är en tidkrävande process att testa de olika komplementen i berget, därför
studeras olika metoder samt tidigare genomförda tester som är utförda i Kiruna området.
Samtal med flera personer i LKAB:s verksamhet har hållits för att höra om deras kunskaper
och tankar kring temat.
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3 Litteraturstudie
3.1 Underjordsbrytning av järnmalm
I dag bryts det drygt 75 000 ton järnmalm per dygn i Kiruna. Brytning i underjordsgruvan
sker i flera enhetsoperationer som innefattar aktiviteter från tillredning till uppfodring under
ett dygn. Samtliga aktiviteter är regelbundet återkommande i sekvenser. Figur 3 illustrerar de
olika stegen.

Figur 3 Gruvbrytningens enhetsoperationer

Under tillredning drivs ortar genom malmkroppen till transportvägar för brytning.
Produktionsborrning i malmen genomförs med hammarborrning, där det borras 15–40 kransar
per ort, var av dem innehållande 8 borrhål upp till 55 meter långa. Borrningen sker med ett
fjärrstyrt borraggregat som styrs och bevakas av operatörerna från ett kontrollrum. Efter
produktionsborrning laddas hålen med en laddrobot och en skjutning sker varje natt. Efter att
spränggaserna har ventilerats ut lastas järnmalmen ur ortarna och tippas i störtschakt varefter
förarlösa tåg på huvudnivån transporterar malmen till krossanläggningen. Malmen
sönderdelas till omkring 10 cm stora bitar som sedan fraktas på bandtransportör till skipparna
för vidare uppfordring och omlastning via olika fördelningsnivåer. All produktion och
transport sker i malmkroppen samt på liggväggsidan. Prospektering som sker med
diamantborrning genomförs från mellanortar på liggväggsidan samt undersökningsortar på
hängväggsidan. Genom att kärnborra långa hål i olika riktningar kan malmkroppens läge samt
bergets kvalitet fastställas för planering av nya nivåer och framtida brytning.
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3.2 KUJ1252, KUJ1338 och KUJ1375
Undersökningsborrningen ligger hela tiden steget före produktionen och planerad
diamantborrning sker bland annat på nivåerna 1252, 1338 och 1375. Dessa nivåer innehåller
vid arbetets start 420 borrhål, var av 228 stycken placerade på hängväggsidan och 192 borrhål
på liggväggsidan av malmkroppen.
Nivå 1252 och 1338 är mellannivåer, båda placerade över dagens huvudnivå som befinner sig
på 1365 meters djup. Nivå 1375 är en ren undersökningsort under huvudnivån. Orterna
undersöks med diamantborrning där borrhålens längd varierar mellan 300–1000 meter.
Borrning från liggväggsidan utförs med 3 eller flera borrhål från bestämda borrkojor.
Planerad undersökningsort på djupet 1375 består av nio områden med sex borrkojor per
område och tio T-orter längre ut i hängväggen. Nedan i figur 4 visas ett exempel på hur en
undersökningsort på hängväggsidan ser ut.

Figur 4. Illustration av undersökningsort på 1375, där borrhålen är nedåtgående i olika vinklar.

Liggväggsidan består av ett antal mellannivåer och produktionsnivåer med ca 29 meter mellan
dessa. Mellannivåer förekommer i sin tur med ca 80 meters mellanrum. Ett antal borrhål
borras från liggväggsidan från respektive mellannivå i olika riktningar för att täcka det
område som ska undersökas. Se bilaga 1 för samtliga nivåer.
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3.3 Undersökningsborrning
Undersökningsborrning också kallat diamantborrning eller kärnborrning är roterande nötande
borrning. Utrustningen som används består av en diamantborrkrona, utformad som en ring av
hårdmetall besatt med diamantkristaller. Kronan befinner sig längst ned, fäst i ett ytterrör
också innehållande bland annat en stabilisator och hålupprymmare. Allt eftersom hålet blir
djupare skarvas nya borrstänger på. Innerröret skickas ned innan borrning och vinschas upp
efter 3 meter är borrade för att sedan upprepas. I innerröret samlas den borrade kärnan upp
och processen fortsätter till önskat djup är uppnått. Borrningen sker genom att borrkronan
samt borrör matas med kraft, rotation och vid borrning skärs en kontinuerlig kärna ur berget.
Borrningen sker med spolning av vatten som strömmar genom kanaler i borrkronan. Genom
avverkning av berget bildas ett finkornigt borrkax som under borrning spolas ut genom
borrhålet allt eftersom. Diamantborrkronor finns i olika dimensioner från olika tillverkare och
med olika hårdhetsskalor. En fördel med diamantborrning är att miljön är relativt skonsam
med lite buller, ljud och damm jämfört med hammarborrning.
Borrkärnan som plockas upp placeras i kärnlådor där geologerna fastställer bergets geologi,
mineralogi, kvalitet samt gör en RQD bestämning på borrkärnan. All information från
kärnundersökningen sammanställs efterhand grafiskt till en kärnlogg som ger en överblick
över den berggrundsgeologiska situationen runt borrhålet. Figur 5 visar en grafisk kärnlogg
med malmkroppen i mitten.

Figur 5 Karterade borrkärnor i Kiirunavaara

I figur 5 representerar den svarta färgen järnmalm, den gula visar liggväggsporfyr och den
orange på motsatt sida hängväggsporfyr. Rött står för granoporfyr eller gångporfyr, den lila
diabas, brun är omvandlad sidobergart, blå är malmsliror och den gröna skarn. De olika
diametrarna av cylindrar i bilden är noggrannare indelat på de olika bergarterna.
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3.4 Hammarborrning
Hammarborrning används vid produktionsborrning. Borrmetoden är effektiv och kan
producera långa relativt raka hål. Därför vill denna metod utnyttjas vid transportborrning.
Hammarborrning till skillnad från diamantborrning är mindre skonsam för borraren med
högre ljudnivå och kraftiga vibrationer. För produktionsborrning i Kiruna används LKAB
Wassaras egen vattendrivna hammare som finns i flera olika dimensioner. Med hammaren
kan avståndet mellan berg och hammaren hållas på 1–2 mm under borrning vilket ger mindre
hålavvikelse och rak borrning med hög precision.

3.5 Transportborrning
För att effektivisera undersökningsborrning är alltså tanken att metoderna hammarborrning
och diamantborrning ska genomföras för samma borrhål. De båda borrmetoderna kan utföras
från samma borrigg som är specialbyggd och anpassad för borrning i Kirunagruvan. På
borriggen finns anordning för att koppla vatten, elektricitet, en anpassad borrkur med panel
för borrning, en arbetsbänk med verktyg, borrmaskinen samt ställning för hantering av
borrkärnan. Borren som används är en Onram 1000, samt 1500 från Sandvik. Eftersom de
båda metoderna kan utföras från samma borrigg undviks flytt av maskin mellan
borrningsmetoderna. Ett byte mellan borrkrona och hammare samt en del annan utrustning
kan enkelt utföras på plats.
Efter att ha diskuterat transportborrning med personer inom LKAB både från geologin,
bergmekanik samt avdelning för forskning och utveckling visar det sig att de är intresserade
av liknade information.
-

-

-

Geologerna undersöker bergets geologi, mineralogi, kvalitet samt RQD utifrån
borrkärnor. De undersöker även gavlar för att se strukturer som sprickor, krosszoner,
blankslag och bergarter. I dagsläget loggas borrkärnor ifrån alla borrhål på
liggväggsidan, genom malmen och vidare in i hängväggsidan. Borrkärnor från
liggväggsidan är viktiga med avseende för mekaniska egenskaper och borrkärnor från
malmkroppen för att utföra bland annat malmmodeller. Om loggning av borrhål
genom optik och undersökning av borrkax kan komplettera kärnor i viss utsträckning
kan detta vara intressant.
FoU, Forskning och Utveckling samt bergmekanik är främst intresserade av
strukturgeologi från liggväggsidan. De kan tänka sig en kombination med optisk
loggning på hammarborrhål samt borrkärnor vid transportborrning.
Representanter från andra avdelningar som arbetar med bland annat diamantborrning
samt produktionsborrning är även positiva till transportborrning.

Eftersom hammarborrning är en effektiv borrmetod är tanken att tid ska sparas på
transportborrning. Även kostnaderna skiljer de två metoderna åt, då hammarborrning kan
borra den sträcka kärnborrning gör på en vecka under ett par dagar.
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3.6 Komplement till transportborrning
För att hammarborrning ska kunna ersätta borrkärnor finns olika komplement som kan ge bra
information om bergets egenskaper där behov av information är viktig.
Bland annat erbjuder Geovista geofysisk utrustning för loggning av borrhål. För det här
arbetet har optisk borrhålsloggning studerats som en av flera metoder. En tv-kamera sänks
ned i borrhålet och genom borrhålsfilm tas högupplösta foton av borrhålsväggen. En förstorad
bild kan i sin tur användas för att identifiera detaljer som bergarter, dess gränser samt
strukturers mönster som spricköppning, strykning och stupning. Geofysisk loggning som
borrhålsfilmning kan genomföras i nedåtriktade borrhål upp till 1350 meters djup.
Informationen lagras på datafil tillsammans med borrhålsdjup. Loggningssystemet kan i sin
tur kompletteras med andra sonder, t.ex. akustisk loggning, naturlig gammastrålningsmätning, krökmätning och vätskeresistivitet. Figur 6 visar hur en bild tagen genom
optisk loggning kan se ut.

Figur 6 Optisk loggning av borrhål i Kiirunavaara utfört av Geovista

Figuren ovan visar från vänster ”originaldata” från optisk loggning medan den högra bilden
visar tolkade strukturer i svart. I mitten visas strukturernas orientering som ”tadpoles”.
Positionen vänster-höger visar stupning med 10° per vertikal linje. Det lilla strecket vid varje
symbol visar stupningsriktning. Sprickan strax under 310,5 meter stupar alltså drygt 50° mot
NNW (nord, nord väst). Kvalitén på bilder blir tydligare när de visas i avsedd programvara.
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En viktigt och användbar observation är borrarens egen under borrning. Vid borrning noteras
alltid det aktuella djupet samt om borrning föregår i gråberg eller i malm på speciella
borrprotokoll. På protokollen kan borraren även notera om berget är hårt, om det är dåligt
berg tillexempel innehållande sprickor eller större hålrum som leder till vattenförlust. Om
lerzoner eller krosszoner påträffas eller annan viktig information. Under borrning används
vatten för att kyla och transportera ut det borrade materialet så kallat borrkax när hammaren
respektive kronan tränger genom berget. Färgen på borrkaxet avslöjar om borrning
förekommer i gråberg eller järnmalm. Borraren noterar på vilket djup gråberg övergår till
järnmalm och tvärtom. På så sätt kan de ungefärliga malmgränserna uppskattas utan att en
borrkärna studeras. Borrkax från borrning kan även samlas upp och skickas in på analys för
att få en uppfattning utav bergets sammansättning eller malmkvaliteten.
Orienterad borrning är ett komplement till kärnborrning. Metoden går ut på att en
kärnorienterare monteras mellan innerröret och kärnrörshuvudet, när borraren plockar upp
kärnan markeras det med ett sträck som visar hur kärnan låg i berget. Genom att ha en
orienterad kärna kan sprickornas orientering noteras.
OWD är ett system utvecklat för att registrera och analysera vibrationer som genereras av
hammaren vid borrning med Wassaras vattendrivna hammare. Dessa parametrar tillsammans
med inkommande vattenfrekvens ska vara stabila och tolkas utifrån programmet. Efter
tolkning anpassas matningsstyrkan och rotationen av riggen för högsta möjliga prestanda. På
Wassara har det samlats in mycket data under processen som tillslut har lett till deras egen
”wassara faktor” som de sökt patent på. Alla andra beräkningar görs sedan baserat utifrån att
minimera denna faktor som efterliknar ineffektivitet. Mätverktyg som monteras separat eller
installeras fast på borriggen är speciellt designat för att mäta hur hammaren beter sig i
förhållande till berget. Information ger borraren en avläsning av olika parametrar som är till
hjälp för att ställa in borren korrekt och undvika att hammaren underpresterar. Olika
parametrar som vattenförlust, varvtal, tryck, vattenflöde, borrsjunkning samt borrarens egna
synliga anteckningar registreras. All loggning sparas på fil som senare kan användas.
Observationer visar även att olika bergkvaliteter kan avläsas utifrån hur hammaren beter sig.
MWD loggning är i utgångspunkten ett verktyg utformat för att lära sig vilka borrparametrar,
spalt mellan borrkrona samt styrning som påverkar hålkvalitéten vid diamantborrning. Syftet
är att dessa skulle styras och optimeras så att rakare hål kunde borras. MWD-tekniken har
sedan 1980 talet används i Sverige och det har gjorts flera tester samt skrivits ett antal
rapporter på metoden. Schunnesson skriver i sin tekniska rapport, ”MWD-tekniken har stor
potential när bergets egenskaper varierar kraftigt inom små avstånd och när detaljkunskap är
nödvändig. I många fall är man bara intresserad av detaljerade relativa förändringar i
egenskaperna, vilket också gör metoden intressant”. (Schunnesson 1987, s51)
Schunnesson H & Lundholm I (1989) har även forskat på MWD loggning på
hammarborrning, där det konstaterades att MWD-tekniken ger tillförlitlig kunskap om bergets
egenskaper på samma sätt som en borrkärna. Detta förutsatt att kalibrering baseras på ett
noggrant utvalt material med kända geologiska och geometriska egenskaper med hög
upplösning. Vid detta projekt mättes totalt 5 variabler på en sänkhammarrigg. Borrsjunkning,
rotationshastighet, matningskraft, lufttryck och vridmoment. Parametrar mättes för varje
centimeters borrning och lagrades för senare analys. Den mesta informationen om variationer
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av bergets egenskaper gavs utifrån borrsjunkning och vridmoment. (Schunnesson H &
Lundholm I 1989)
På samma sätt gjorde Schunnesson (1999) forskning på MWD loggning vid specialborrning
under jord i Malmberget. Under arbetet uppfattades även här att MWD-tekniken kan utnyttjas
till att få vetskap om bergets strukturer. Målsättningen för rapporten ändrades därför från att
se på vilka parametrar som påverkar hålkvalitén till att kartlägga svaghetszoner och sprickor i
berget, samt upptäcka bergartskontakter. ”Resultaten från borrningarna i Fabian visar på en
grov överenstämmelse där de flesta av de indikerade svaghetszonerna kan identifieras i MWD
loggarna. Lägena överensstämmer dock inte alltid i detalj. MWD data ger också en mycket
hög detaljgrad vilket kan ge oklarheter vid en jämförelse med endast några enstaka uthålliga
sprickzoner. För att erhålla ett bättre jämförelsematerial har användandet av borrhålsvideo
diskuterats.” (Schunnesson 1999, s.3)

3.7 Tidigare tester
År 2003 inledde LKAB, Wassara och Drillcon ett projekt för att undersöka hammarborrning
på en konventionell kärnborrigg. Syftet var att finna en metod som reducerar kostnader vid
malmprospektering, testa ny hammare i realistiska förhållanden samt att finna en effektivare
lösning på undersökningsborrning med samma borrutrustning. Första testet utfördes i
Malmberget för att se om riggen kunde apteras med en slående hammare, vilket gav ett
positivt resultat. Tester har gjorts med W50 hammare kombinerat med kärnborrutrustning, där
ett byte av utrustning inte är mer krävande än ett kronbyte. De olika testerna som pågick till
2008 visar varierade resultat. Efter olika tester i Malmberget, Kiirunavaara och Svappavaara
har 45 meter borrats som längsta sträcka med denna metod. Sedan 2008 har utrustningen
förbättrats och utvecklats, det är idag möjligt att borra 100 meter långa hål med
hammarborrning vilket Wassara arbetar med i dag i Kiirunavaara.
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4 Resultat
Om transportborrning fungerar i praktiken kan längre sträckor borras på kortare tid med hjälp
av hammarborrtekniken. De första 100 meterna kan då klaras av på ett dygn jämfört med
nästan en veckas kärnborrning, vilket också kan minska kostnaderna.
På de tre nivåerna som kvarstår att borra uppkommer den totala borrlängden till 190 000
meter och fördelat på 420 borrhål ska ungefär 420 000 meter hammarborras. Den totala
längden för ett borrhål är beroende av längden från borrplats genom liggväggen till
malmkroppen, malmen bredd samt den sträcka i hängväggen som är av intresse. Den del som
hammarborras är alltså sträckan till malmkroppen. Föregår hammarborrning i liggväggsidan
kan optisk loggning behöva användas för att få ut viktig information om liggväggen där
infrastruktur ska förekomma. Figur 7 nedan visas en uppdelning på de 190 000 borrmeterna
utifrån vilken metod som kan tänkas användas.

Transportborrning
10%
12%

78%

Kärnborrning

Hammarborrning

Hammarborrning + komplement

Figur 7 Uppdelning för transportborrning

Den gula delen i figuren representerar den del som kan hammarborras på liggväggsidan och
består av 192 borrhål. Den blå delen representerar hammarborrning på 228 borrhål som är
planerade på hängväggsidan. Den största delen som utgör 78% motsvarande 148 000
borrmeter från de 420 borrhålen och kärnborras. Används inte komplement på liggväggsidan
vill alltså den totala delen för hammarborrning bli 22%.
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Vid hammarborrning på liggväggsidan kan optisk tv-loggning utnyttjas som ett komplement
för att studera borrhålets strukturer och geologi. På samma sätt kan kärnorientering användas
till kärnborrning för att se sprickors orientering. Nedan i tabell 1 visas de olika metodernas
kostnad samt tid från tidigare arbeten utförda i Kirunagruvan.

Tabell 1 Kostnad samt tid för de olika metoderna

Metod
Kärnborrning
Hammarborrning
Optisk loggning
Orienterad kärna

Kr/m
800
394
50
73

Tid/100m
Drygt 1 vecka
Ungefär 1 dygn
1 timme/100m
Samma som kärnborrning

Tiden det tar att hammarborra respektive kärnborra 100 meter är väldigt beroende på hur
berget ser ut. Med rätt utrustning och helt berg kan tiden förkortas betydligt och därmed också
kostnaderna.
Som figur 7 visar så utgörs den största delen av kärnborrning. För att visa på vad
transportborrning kan ge för ekonomiska fördelar har en sammanställning av de olika
borrmetoderna på resterande borrmetrar gjorts nedan i tabell 2,3 och 4.

Tabell 2 Endast kärnborrning på 3 nivåer
Nivå
1252
1338
1375
Kr/m
Total kärnborrning

Kärnborrning/m
35 000
45 000
110 000
800

Summa kr
28 000 000
36 000 000
88 000 000
152 000 000

I dag är kärnborrning den primära borrmetoden för undersökning i Kiirunavaara. Denna
borrmetod ger mycket information om berget under hela sträckan i form av en borrkärna. Att
borra de resterande 190 000 meterna med kärnborrning kan ta upp till 32 år med 115
meter/vecka.

Tabell 3 Transportborrning
Nivå
1252
1338
1375
Kr/m
Total transportborrning

Hammarborrning/m
8 000
11 200
22 800
394

Kärnborrning/m
27 000
33 800
87 200
800

Summa kr
24 752 000
31 452 800
78 743 200
134 948 000
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Genom använda transportborrning kommer 420 00 meter hammarborras och 148 000
kärnborras. De resterande 190 000 meterna kan då utföras på drygt 26 år med 110 meter/dygn
för hammarborrning samt 115 m/vecka kärnborrning. Förutom tidsbesparingen kan även
kostnaderna jämfört med ren kärnborrning sänkas med drygt 17 miljoner.

Tabell 4 Transportborrning
Nivå
1 252
1 338
1 375
Kr/m
Total transportborrning
med optisk loggning

Hammarborrning +
optisk loggning/m
8 000
11 200
22 800
444

Kärnborrning/m
27 000
33 800
87 200
800

Summa Kr
25 152 000
32 012 800
79 883 200

137 048 000

Tabell 4 är beräknad med optisk loggning som ett komplement till hammarborrning på
liggväggsidan. Tiden är den samma som vid transportborrning, men här tillkommer ca 1
timmes optisk loggning per borrhål efter hammarborrning på de 190 borrhålen. Som
tabellerna ovan visar är transportborrning ett billigare alternativ och även med optisk loggning
ger detta en minskning med närmare 16 miljoner kronor.
De olika metoderna har flera för och nackdelar, dessa diskuteras i diskussionsdelen och
slutsatsen.
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5 Diskussion
Som resultatet visar kan användning av transportborrning bidra till besparingar i både tid och
kostnader. Detta varierar beroende på hur och var metoden kan tillämpas i gruvan. Desto mer
hammarborrning som kan ersätta kärnborrning desto mer besparingar kan göras. Tabellerna
för de olika metoderna i resultat visar att hammarborrning genomförs med en halverad
kostnad per meter jämför med kärnborrning. 100 meter kan då hammarborras under ett dygn
jämfört mot en veckas kärnborrning.
Beroende på hur berget ser ut och beroende på vilka områden som kräver mer noggrann
undersökning kan transportborrning användas i varierad utsträckning. Val av metoder och
komplement måste prioriteras olika på häng respektive liggväggen av malmkroppen.
Den stora nackdelen med hammarborrning som undersökningsmetod är att borrningen ger lite
information om berget. Detta kan dock kompletteras genom att borrkax samlas upp på
bestämda intervaller för att så analyseras. Även med borrkax är det svårt att avgöra de exakta
gränserna där bergets egenskaper ändras och information om sprickor uteblir helt. Genom att
använda optiska loggningen i redan färdiga borrhål kan en film och bilder av
borrhålsväggarna avslöja den nödvändiga information som behövs. Optisk loggning kan även
användas där berget är dåligt och i områden med kärnförlust såvida hålet inte har rasat
samman. Med lagring på data blir det även mindre borrkärna att lagra, och transporter till och
från analys minskar. Denna metod blir dock ett extra moment som bidrar till mer kostnad och
tidsåtgång per borrmeter.
Fördelen och en av anledningarna till att kärnborrning används är just att en borrkärna erhålls
vid borrning. Kärnan ger inte bara bra information om berget utan även gränserna och
sprickor. Nackdelen med kärnborrning är tiden det tar att borra och därmed även de högre
kostnaderna.
Den absolut optimala undersökningsmetoden utifrån de olika borrmetodernas för och
nackdelar är just en kombination utav dessa, Transportborrning. Vilken metod som ska
användas på de olika områdena och vilken metod som fungerar bäst måste dock testas ut. Som
visas i resultatet kan både års borrning och miljonbelopp sparas utifrån de tre tabellerna i
resultatet för nivå 1252, 1338 samt 1375. Tidigare rapporter som genomförts där en
kombination av borrmetoderna används visar på att utrustningen är den främsta orsaken till att
utvecklingen stoppat, speciellt i Kiruna där berget är väldigt hårt. För att tillämpa
transportborrning krävs ett nytt sätt att tänka på samt en utveckling av utrustning som klarar
denna kombination av metoderna i förhållandena som råder i Kiruna.
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6 Slutsatser
Målet med det utförda examensarbetet var att se om det finns en borrmetod som kan ersätta
kärnborrning under de första 100 borrmetrarna för tre aktuella nivåer i Kiirunavaara. Genom
att studera hammarborrtekniken, diamantborrtekniken och olika komplement som kan ge
information om berget, visar resultatet på att det finns bra metoder som i praktiken kan
fungera. Utöver metodernas egenskaper visar även arbetet på de besparingar som kan göras
genom att utnyttja transportborrning.
Det finns troligen flera olika grunder till att transportborrning inte har utvecklats tidigare. En
anledning är att borrkärnor ger så pass bra information, vilket är en trygghet. En annan
anledning är att utrustningen som gör det praktiskt möjligt att övergå från hammarborrning till
kärnborrning inte är hållbar. För att transportborrning ska fungera så krävs det att kronan på
utrustningen klarar hålla rätt håldiameter hela sträckan. Detta innebär att utrustningen måste
utvecklas och anpassas för det hårda berg som råder i Kirunagruvan. Förutom korrekt
utrustning och resultat som visar på besparingar måste även planeringen, samarbete mellan
olika avdelningar och tankesättet förändras.
Eftersom berget inte ser likadant ut genom gruvan och malmkroppen varierar i storlek och
lutning kräver olika områden mer eller mindre undersökningsborrning.
Olika alternativ till transportborrning kan vara att borra vartannat hål med hammarborrning
och vartannat med kärnborrning. Eftersom borrhålen går igenom gråberget från båda sidorna
av malmkroppen skulle en noggrann planering och överblick över borrhålens läge och längder
visa vilka områden som tidigare borrats. På så sätt kan hammarborrning användas från motsatt
sida under hela eller delar utav sträckan.
På samma sätt kan kärnborrning användas hela sträckan där hammarborrning tidigare
används. Alternativt kan hammarborrning användas den första sträckan ifrån hängväggsidan
och vartannat borrhål transportborras respektive kärnborras från liggväggsidan. Det finns
många möjliga alternativ till transportborrning och metoder som skulle behöva studeras
vidare för att komma fram till den bästa lösningen för ekonomisk vinst samt bra
undersöknings resultat.
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