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Secoroc PARD-system.
Jag heter Björn Samuelsson och arbetar som ansvarig för produktutbildning på 
Atlas Copco Secoroc divisionen. Idag tänkte jag presentera ett nytt borrsystem 
som har potential att revolutionera borrningen i operationer där rotationsutrusning 
används. Den potentiella produktivitetshöjningen i medelhårt till hårt berg är excep-
tionell i modern tid.

PARD betyder Percussion Assisted Rotary Drilling. Det kombinerar 2 borrme-
toder i en. Huvudmetoden är fortfarande roterande krossande men den får hjälp 
av den roterande slående metoden i och med att man har utvecklat ett slagverk 
som fungerar likadant som en DTH hammare. Slagverket slår direkt på kronan vil-
ket medför att slagenergin ligger överlagrad över matningstrycket (WOB) som rota-
tionsborrningen använder. 

Det här konceptet är inget nytt. Man har tidigare velat testa detta. Det började 
utvecklas på 50-talet och metoden testades på oljefälten på 70 och 80talen. Mycket 
riktigt visade det sig att borrsjunkningen ökade väsentligt. I och med att man an-
vände ”normala” DTH-hammare vid de här testerna så bestod problemen med me-
toden i huvudsak att hammaren slog sönder borrkronan. Arbetet på detta har mer 
eller mindre legat i träda innan Secoroc började titta närmare på det under 2000-ta-
let. De problem som stoppade utvecklingen av detta koncept är nu lösta med hjälp 
av innovationer från Secoroc, som nu har möjlighet att offerera PARD till kunder.

Det behövs inga stora investeringar för att bygga in PARD i rotationsriggarna. 
Metoden använder samma luft som är installerad på riggen till slagverket. Det man 
behöver är en rullborrkrona som är anpassad för att tåla slagen som hammaren 
ger, en PARD hammare, en adapter och ett startrör. Sedan sitter det på samma 
borrör som används för den normala rotationsborrningen. Utöver detta måste man 
installera en smörjutrustning på riggen eftersom hammaren behöver smörjas för att 
kunna fungera, precis som en DTH-hammare. Vi kan erbjuda 2 system idag, PARD 
10 och PARD 12. PARD 10 från krondiameter från 251mm – 270mm. För närvarand 
offereras PARD 12 endast för 311mm diameter. 

Risken för totalstopp på grund av haveri i PARD är näst intill obefintlig eftersom 
man bara byter ut PARD strängen mot en ”normal” rotationssträng med en bit adap-
ter och en normal Borrkrona. I de flesta fall kan man även avsluta hålet även om 
hammaren plötsligt slutar att fungera, dock med reducerad borrsjunkningshastighet. 
Funktionen av systemet är tämligen enkel. På hammarens ovansida kommer luften 
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in. Det mesta av luften går direkt vidare till kronan för spolning av kax. I kronan 
byggs det upp ett mottryck som blir det lokala systemtrycket. Det bör ligga mellan 
5 till 7 bar. Tryckluften styrs ut till kolven genom kontrollröret och med en kombina-
tion av urfräsningar och kanaler i kolven och cylindern, styrs kolvens rörelse samt 
att luft som använts för att få kolven att röra sig blåser ut genom utblåskanalerna 
på hammarens ovansida. Kolven slår på en nackadapter där kronan sitter fastsatt 
på nedsidan. Genom olika storlek på munstyckena i borrkronan kan man reglera 
systemtrycket. Systemtrycket är ju en funktion av luftflöde och hålarea, i det här 
fallet utblåset/munstyckena. Lufttrycket styr hammarens slagfrekvens, precis som 
vid DTH. Har man dessutom en lätt kolv som ger jämförelsevis mindre energi per 
slag så har man hittat en kombination med energiöverföring som är skonsam mot 
borrkronan men ändå effektiv då slagfrekvensen blir högre. Designen på kronan har 
ändrat så att den tål slag utan att haverera. Modifieringarna är gjorda så att man 
maximerar utmattningshållfastheten.

Bergets hårdhet har en stor betydelse av hur det reagerar på matningstryck. I 
hårt berg verkar det som om man behöver komma över en “tröskel” innan urflis-
ningsprocessen börjar. När man borrar med PARD-systemet så ligger slagen ovan-
på matningstrycket från riggen vilket hjälper till att bryta dessa trösklar innan hela 
matningstrycket på stiftet har hunnit byggas upp. Denna samverkan med slag och 
tryck är anledningen till att borrsjunkningen ökar. Det kan även vara förklaringen till 
att vi fått kommentarer från operatörer som upplever att vibrationsnivån minskar vid 
borrning. En slutsats till detta bör vara att PARD är fördelaktigt att anväda I medel-
hårt till hårt berg men kanske inte i mjukt.

Vi har I sedvanlig ordning genomfört tester av metoden på olika ställen i världen. 
Här ser vi ett exempel från Sishen i Sydafrika. Här utrustade vi en Pit Viper 351 med 
en PARD 12 utrustning. Den fick sedan borra tillsammans med andra riggar som var 
utrustade för enbart rotationsborrning. Inställningarna på Riggarna var likvärdiga 
för att få en bra bild av skillnaderna mellan systemen. Riggarna fick vandra runt i de 
olika områdena på gruvan för att jämförbara resultat skulle erhållas. Berghårdheten 
i gruvan varierade mellan 170 – 350 MPa. Håldjupen var 15m. Systemlufttrycket var 
kring 5 bar. Man använde vatteninjektion för att det inte skulle bli så dammigt.

Borrningarna skedde i olika Blok med upp till 60 hål. Det var varierande bergs-
trata inom varjet blok. Här ser vi en sammanställning från testborrningarna med de 
olika riggarna. #35610 är riggen med PARD-utrustningen. Eftersom man flyttade rig-
garna till olika blok, även PARD-riggen, visar ett genomsnitt av sammanställningen 
på ett rättvisande resultat. Genomsnittet blev 62% till fördel för PARD-utrustningen.

Här ser vi samma tabell i grafisk form. Om man följer bloken så kan man definitivt 
dra antagandet att ju bättre resultat för vanliga borriggar desto mjukare berg. Om 
man sedan jämför PARD-riggens resultat (de gula staplarna) förstärks tesen att skill-
naderna blir små vid mjukt berg och större ju hårdare berget är. Tittar vi på genom-
snittet per rigg så är det ingen tvekan om att PARD är till sin fördel i den här gruvan.
Om vi går till Cerro Verde i Peru så har gruvan en berghårdhet på 200 – 250 MPa. 
Maskinen var en Pit Viper 271 utrustad med ett PARD 10 system Diametern på borr-
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kronan var 270 mm. Det intressanta är att gruvan ligger på 2743 meters höjd vilket 
påverkar prestandan från kompressorn på Riggen.

Här ser vi att man i alla fall lyckas bygga upp ett lufttryck på 5,5 bar. Som visas 
är standardutrustningens borrsjunkning runt 23 m/tim i gruvan. Med Pardutrustning 
åstadkoms en borrsjunkning på i genomsnitt 37 m/tim, dvs. 60% bättre. I den här 
gruvan visade det sig att PARD gjorde en stor skillnad till det positiva.

Resultaten från North American Gold mine och Copper Mountain Mine i Canada 
visar på samma sak. Det intressanta finner vi i kommentarerna där man uttrycker 
mjukare gång vid påhugg och generellt mindre vibrationer. De återkom på många 
ställen. Det verkar vara en ”bonus” över de förväntningar som ställdes i början av 
projektet.

Vi är säkra på att det finns en stor potential i PARD. Man skulle kunna stå här 
och räkna upp en lista på kundfördelar, men jag tror att ni, med er egen kunskap 
och fantasi kan göra listan mycket intressantare. Man behöver bara ställa frågorna

• Vad medför ökad borrsjunkning för operationen?
• Vad medför rakare hål för operationen.
• Vad medför förbättrad bränsleekonomi?
• Om det visar sig vara en så stor skillnad kan det vara intressant att reducera

antalet riggar för att få fram samma volym?...

Ställ er dessa frågor. Jag är övertygad om att det kan vara värt att göra analysen.

Sammanfattning
PARD betyder Percussion Assisted Rotary Drilling och är en kombination av 2 
borrmetoder; Roterande Krossande och Roterande Slående. Kombinationen 
effektiviserar krossningen i borrhålet så att en snabbare borrsjunkning erhålls. 
Borrsjunkningshastigheten har stort inflytande på produktiviteten i borrningen 
vilket gör att en förbättring kan innebära substantiella besparingar.

Vill ni veta mer om det här systemet rekomenderar jag att ni tar kontakt mer 
Atlas Copco:s säljorganistation i Sverige. (Atlas Copco CMT Sweden AB). Där 
finns folk som hjälper er med glädje.

Tack för er uppmärksamhet och ert tålamod.
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