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Sammanfattning 

Att bryta järnmalm på stora djup är en utmaning som försvårar och fördyrar 

brytningsprocessen. LKAB har idag stort fokus på att effektivisera hela processkedjan för 

att göra underjordsbrytning av malm så effektiv som möjligt. En viktig del i 

brytningsprocessen är borrtekniken inom produktionsborrning av spränghål.  

Det förra stora tekniksprånget för LKAB med inriktning mot borrteknik var 

introduceringen av den vattendrivna borrhammaren utvecklad av dotterbolaget LKAB 

Wassara. Tekniken möjliggjorde att raka borrhål kan borras i en kransformation till en 

längd av 55 meter till skillnad från tidigare 28 meter. Detta medförde att varje krans ger 

ifrån sig drygt åtta gånger mer malm än tidigare. Tekniken var fullt implementerad i 

mitten av 1990-talet.  

Nästa stora tekniksprång för LKAB är att utveckla ett borrsystem för styrd borrning med 

coiled tubing teknik som i sin tur möjliggör skarvlös borrning. Borrstålet är upplindat på 

en trumma istället för lösa borrör vilket helt eliminerar skarvning av borrör och på så sätt 

effektiviserar borrprocessen. Att mäta och styra borrningen ger förutsättning till nytt 

utseende på borrkransen så att hålen kan borras till större del parallella. Detta bidrar till 

jämnare fragmentering, minskad gråbergsinblandning i malmen och möjlighet till ökad 

skivhöjd. Kontinuerlig inmätning av hålen ger också potential för ökad digitalisering av 

brytningsprocessen. 

 

Inledning 

Merparten av LKAB:s järnmalm bryts i Kiruna och Malmberget. För att den mer 

kostnadskrävande underjordsbrytningen ska kunna konkurrera med världens 

dagbrottsgruvor har LKAB utvecklat högt automatiserade, säkra och effektiva 

produktionsmetoder och processer under jord. Tekniken LKAB använder för 

underjordsbrytning kallas skivrasbrytning. Metoden bygger på att man efter 

produktionsborrning och sprängning låter malmen rasa ner till underliggande 

produktionstunnlar, så kallade gruvortar, för utlastning på tåg eller annan transport för 

krossning till malmhissar och vidare till marknivån. Produktionsborrningen utförs idag 

med vattendriven borrteknik utvecklad av dotterbolaget LKAB Wassara. Introduktionen 

© 2018 Svenska Bergteknikföreningen och författare / Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknikdagen 2018



av denna teknik möjliggjorde att raka borrhål kan borras i en kransformation till en längd 

av 55 meter till skillnad från tidigare 28 meter, se figur 1. Detta medförde att varje krans 

ger ifrån sig drygt åtta gånger mer malm än tidigare. Tekniken var fullt implementerad i 

mitten av 1990-talet.  

 

Figur 1 Illustration av tidigare, nuvarande (borrlängd ~55m) och möjlig kransprofil  

Men, den nuvarande kransprofilen har sina begränsningar. Även med det rakaste hålet 

kommer avståndet mellan hålen i den övre delen att öka med hålets längd. Vid ett visst 

avstånd kommer avståndet mellan hålen i den övre delen att vara för långt vilket resulterar 

i försämrad fragmentering. Stora block kan bildas och fastna efter sprängning och 

åstadkomma problem i rasflödet samt senare delar i processkedjan.   

En lösning är styrd borrning med coiled tubing teknik. Coiled tubing tekniken gör det 

möjligt att styra borrningen längs en krökning som därefter övergår till ett rakt vertikalt 

hål. På så sätt skapas en kransprofil som består av parallella borrhål med ett jämnt avstånd 

mellan borrhålen. Detta ger en jämn fragmentering vid sprängning med minskad 

gråbergsinblandning i malmen som följd. 

Projektstruktur 

LKAB driver idag utvecklingen av ny borrteknik för spränghål inom skivrasbrytning 

genom LKAB Wassara. Projektet Framtida Borrsystem syftar till att utveckla styrd 

skarvlös borrning baserad på coiled tubing teknik. Projektet delades initialt in i sex delar: 

coiled tubing rigg, rotationshammare, borrkroneutveckling, inmätning, styrning och 

dämpning, se figur 2.  

Coiled tubing rigg 

Coiled tubing riggen och dess teknik möjliggör borrning utan skarvning. Borrstålet består 

inte av traditionella borrör som skarvas på och av utan borrstålet är istället upplindat på 

en trumma (därav namnet coiled tubing). Det matas in och ut som en kontinuerlig längd 

              ”Igår”              ”Idag”                         ”Framtid” 
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under borrning och på så vis elimineras skarvningsprocessen som idag är en tidskrävande 

del under borrning. 

Rotationshammare 

Då borrstålet är upplindat på en trumma kan inte borrstålet rotera som vid traditionell 

borrning utan rotationen skapas istället av en rotationshammare som genererar både slag 

och rotation. Rotationshammaren drivs precis som dagens Wassarahammare av vatten.  

Borrkroneutveckling 

Borrkronan utvecklas och anpassas för styrd borrning.  

Inmätning 

Inmätning av borrning ger positionsangivelse för borrsystemet, detta är en förutsättning 

för att kunna styra borrningen. Inmätningen kan ske utifrån en förutbestämd borrbana och 

utförs i realtid.  

Styrning 

Styrning av borrning möjliggör skapande av förutbestämda borrmönster utefter 

malmkroppens utbredning. Styrningen justerar borrsystemets riktning med indata från 

inmätningens position för att säkerställa att riktningen på hålet stämmer med 

förutbestämd borrbana under hela hålets längd. 

Dämpning 

Miljön bakom rotationshammaren kräver dämpning av vibrationer för att inmätnings- och 

styrsystem skall fungera med tillräcklig noggrannhet.  

 

INMÄTNING OCH 

DÄMPNING  

ROTATIONSHAMMARE OCH 

BORRKRONEUTVECKLING  STYRNING 

COILED TUBING RIGG 
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Figur 2 Projektets huvuddelar  

Utförande 

Med utgångspunkt i coiled tubing tekniken som idag används inom olja- och gassektorn 

utfördes tidigt en funktionsdemonstration för en underjordsapplikation. Två borriggar 

blev en, genom en sammanslagning av komponenter från en coiled tubing rigg designad 

för nedåtborrning med en utagerad underjordsrigg som användes som bärare för den nya 

utrustningen, se figur 3. På så vis kunde de första borrhålen skapas i en testmiljö under 

jord i Malmberget. Den första generationens coiled tubing rigg hade begränsning i att 

bara kunna borra hål i ett plan och med begränsad kranslutning. Lärdomen och 

kunskapsuppbyggnaden från denna borrigg var dock ovärderlig i framtagandet av nästa 

generations coiled tubing rigg, se figur 4. Den andra generationens coiled tubing rigg 

uppfyller de krav som ställs på dagens borriggar inom LKAB.    

  

Figur 3 Första generationens coiled tubing rigg inom LKAB.  
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Figur 4 Andra generationens coiled tubing rigg inom LKAB. Foto: Fredric Alm 

Parallellt med utveckling av coiled tubing tekniken utfördes initialt utveckling av de andra 

delarna inom projektet var för sig för att vid ett senare läge integreras till ett borrsystem. 

Tekniken har nu funktionstestats och demonstrerats genom borrning av både raka och 

krökta hål. Inmätning och styrning har utförts i realtid efter en förutbestämd borrbana. 

Precisionen i utförandet är ännu inte optimal varpå fortsatt utveckling är ett viktigt steg 

för att säkerställa att systemet kan driftsättas inom LKAB.  

Möjligheter  

Styrd skarvlös borrning möjliggör ett helt nytt sätt att utföra brytning av järnmalm vilket 

ger LKAB ett stort tekniskt försprång genom:   

 En stor potential för ökat utbyte av järnmalm genom jämnare fragmentering.  

 Rasflödet kan optimeras och styras beroende på malmkroppens utseende vilket 

ger minskad inblandning av gråberg i malmen vilket bidrar till en högre malmhalt. 

 Eliminering av skarvtider ger ett effektivare borrsystem.  

 Optimerad sprängmedelsladdning kan ge mindre miljöpåverkan från spränggaser 

vilket underlättar ventilering för en acceptabel arbetsmiljö i gruvan.  

 

Vägen framåt 

Nästa steg i projektet är att produktutveckla tekniken och förpacka den som ett slutgiltigt 

system. Att säkerställa att avtalspartners finns för alla delsystem. Att säker-ställa 

integration av systemet för borrning och laddning med övriga processer inom 

skivrasbrytning. Här finns en stor möjlighet att använda data skapat av systemet för ökad 

digitalisering och effektivisering av skivrasbrytningen. Samt att slutligen verifiera de 

initiala potentialskattningarna inför implementering av tekniken fullt ut inom LKAB.        

Styrd skarvlös borrning baserad på coiled tubing teknik är inte bara revolutionerande för 

LKAB utan är ett gigantiskt genombrott för hela borrindustrin. Projektet har  under dess 

pågående utvecklingstid sett tydliga angränsningar och samarbeten till andra 

utvecklingsprojekt med teknik i yttersta framkant. Intresset för tekniken med styrd 

borrning finns inom flera andra applikationsområden, såsom mineralprospektering samt 

borrning efter olja och gas.   
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