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Utvecklingen av diamantbelagda, ytterst slitstarka hårdmetallstift för sänkborrkro-
nor har pågått som projekt i ett femtontal år. Diamantstiften har under åren föränd-
rats avsevärt från den första prototypen fram till dagens 6:e generation.

Ett antal avgörande utvecklingssteg har gjort det möjligt att idag med framgång an-
vända sänkborrkronor med diamantbelagda stift. 

Fördelarna med “diamantborrkronor” är speciellt uppenbara vid borrning av djupa 
hål i mycket förslitande berg, vilket ofta utgör borrningsförutsättningarna i t ex sub-
level stoping.  

Vi vill med ett verkligt fall visa vilken effekt dessa borrkronor kan ha på den totala 
produktiviteten, och identifiera potentiella kostnadsbesparingar i borrnings- och 
sprängningsprocessen. 

Diamant-teknologi

Hårdmetall används normalt som stift i konventionella borrkronor. Genom att variera korn-
storlek och halt av kobolt kan man uppnå önskad slitstyrka och seghet hos materialet. Jäm-
fört med de flesta andra material är hårdmetall exceptionellt hård och slitstark, egenskaper 
som är nödvändiga för att göra det möjligt att borra i berg. Det ultimata materialet är emel-
lertid diamant, men även den har sina begränsningar.    

Kostnad

Det höga priset på naturliga diamanter hindrar användning i industriella sammanhang. Pri-
set på syntetiska diamanter är avsevärt lägre, men de är mindre i storlek.  

Seghet

Slitstyrkan hos diamant är överlägsen den hos alla andra material, men segheten är låg och 
kan inte heller modifieras som i hårdmetall. Diamant fungerar bra i kärnborrning (nötande 
borrning) men spricker lätt i slående borrning.

Kärnborrkronor har antingen diamanter fästa på ytan av en ringformad stålkropp eller så är 
fronten impregnerad med diamanter. ”Ytdiamanterna” skär berget medan impregnerade 
borrkronor har en bindemetall som omger diamanterna, d v s små diamanter är uppblandade 
med en bindemetall. När ytan slits exponeras diamanterna.  
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Ingendera metod passar för slående borrning. På grund av slagenergin lossnar diamanterna 
snabbt från kronkroppen. MegaDiamond, en division av Smith International Inc. har 
utvecklat en metod att ytbelägga en kupolformad kropp av hårdmetall med ett tunt 
diamantlager. 

Ytbeläggning

Toppen av ett hårdmetallstift beläggs med mikroskopiska syntetiska diamantkristaller 
(PCD) i form av en komposit bestående av individuella diamantpartiklar sintrade till ett 
sammanhållet nätverk. Utrymmet mellan partiklarna utfylls av en metallfas. PCD formas 
genom att utsätta diamantpulver för ultrahögt tryck (55.000 bar) och hög temperatur 
(1400°C). Materialet i den metalliska fasen infiltreras från hårdmetallsubstratet under sint-
ringsprocessen. Den smälta metallen verkar som ett lösningsmedel eller katalysator för att 
binda samman diamantkornen. Resultatet är ett polykristallint material som visar samma 
extrema slitstyrka som hos diamant men med segheten hos det metalliska materialet. Tack 
vare den slumpvisa orienteringen av diamantkristallerna är PCD-materialet likformigt i alla 
riktningar. 

Bild 1. Stift från MegaDiamond. Beläggningen sker i tre lager där det yttersta lagret består    
           av nära 100 % diamant. 

För att bibehålla diametern hos bergborrkronor i gruvbrytning har man försökt att använda 
diamanter i någon form i åratal. I gruvor kan berget var mycket hårt och förslitande, vilket 
hårdmetall har kunnat borra i men med begränsningar av borrsjunkningen och avbrott i 
form av frekventa borrkronebyten. Genom att använda diamantbelagda stift på borrkronor-
nas periferi får man ett antal fördelar: 
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Borrkronans diameter är nära nog konstant längs hela borrhålet.

Eftersom diametern bibehålls kan ett helt borrhål, eller t o m flera hål, borras innan 
borrkronan är utsliten.

Eftersom kronan behåller sin form bibehålls också borrsjunkningen.  

Utvecklingen, som har tagit flera år, innehåller både design av stiftprofiler och diamant-
skikt. I mycket hårt och förslitande berg uppträder en ökad risk för utmattning i stiftet. 
Standardsorter och profiler som har använts med framgång i slående borrning inom olja- 
och gasindustrin användes till en början även i gruvorna. Ett relativt begränsat antal försök 
visade lovande resultat, då inte minst slitstyrkan hos diamant. Stiften visade inget eller 
mycket litet slitage. Emellertid visade sig utmattningshållfastheten vara låg hos de diamant-
förstärkta stiften. Stiften fick tidiga skador i form av sönderflisning. Det stod också klart att 
skadorna började som sprickor i det yttersta skiktet av diamanten.  

Bild 2. Skillnaden mellan “plattare” form och standard.

Intresset riktades då åt två håll: 

Kan stiftets profil ändras till en plattare design för att exponera en större yta mot berget och 
på det sättet sprida belastningen på stiftet?  (Bild 2.) 

Går det att åstadkomma ett nytt material som kan öka diamantens seghet och sänka slitstyr-
kan hos stiftet? 
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Sandvik utvecklade en patenterad ”plattare” stiftform som också innehåller en elliptisk 
form. MegaDiamond utvecklade en patenterad diamantbeläggning med ökad halt bindefas 
och en sänkt hårdhet. Sänkningen av hårdheten står i direkt förhållande till en sänkning av 
slitstyrkan och en förbättring av segheten. Denna möjlighet att reglera slitstyrkan är vad 
MegaDiamond betecknar med termen ”Engineered Wear” (”Formgivet Slitage”). 

Bild 3.  Engineered Wear (“Formgivet Slitage”) 

Användningsområde

Diamantförstärkta hårdmetallstift har regelmässigt använts i sänkborrning av grunda olje- 
och gaskällor sedan introduktionen i början av 1990-talet. Konceptet användes också fram-
gångsrikt i några gruvapplikationer på 90-talet, bland annat i en ovanjordsgruva i USA och 
en underjordsgruva i Kanada. Men konceptet växte inte då till en mer utbredd användning 
som produktivitetshöjare eller kostnadsbesparare. Som nämnts ovan fortsatte emellertid 
MegaDiamond och Sandvik att utveckla diamantbeläggningsteknologin och idag tack vare 
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Engineered Wear är möjligheterna mycket större än för bara några år sedan. Den förbätt-
rade prestandan hos den senaste generationen diamantkronor har skapat ett förnyat intresse 
för konceptet. De senaste borrkronorna gör det möjligt att förbättra borrningen på ett antal 
områden.  

1. Produktivitet
2. Total borrningskostnad
3. Styckefall
4. Automatisering

Sublevel stoping kräver hål som borras i solfjäderform till 50-60 meters djup och i många 
fall i malm som är både hård och förslitande. Diamantförstärkta borrkronor kan göra stor 
skillnad jämfört med standardkronor i denna applikation. Diamantkronornas främsta förde-
lar är  

- Även det djupaste borrhål kan borras utan avbrott tack vare att borrkronan inte
behöver bytas.

- Den genomsnittliga borrsjunkningen är högre eftersom borrkronans stift behåller sin
form längre

- Reducerat service- och underhållsbehov; färre borrkronor i cirkulation, färre stift att
slipa, längre slipintervaller. (Frontstiften i konventionell hårdmetall slipas)

- ”Konstant” borrkronediameter gör det möjligt att minska håldiametern jämfört med
om man använder standardkrona och sprängämnet kan fördelas jämnare i salvan.
Teoretiskt kan detta förbättra styckefallet eller ge en möjlighet att öka försättning
och hålavstånd.

Den verkliga produktivitetsförbättringen och kostnadsreduktionen varierar från gruva till 
gruva på genom inverkan av ett antal parametrar, som t ex.: 

- Bergets egenskaper
- Håldjupet
- Användningsgraden hos borriggarna
- Speciella produktionskrav

Resultat

En större gruva har använt diamantborrkronor i omkring 2 år och har upplevt betydande 
förbättringar i produktivitet och också lägre total borrningskostnad. Resultaten presenteras i 
nedanstående tabell. 
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Produktivitet Standardkrona “Diamantkrona”

Borrmeter per skift    100 139 
Borrmeter per år    100 139 

Kostnadsslag

Personalkostnad/meter    100   72 
Riggkostnad/meter     100   74 
Rörliga kostnader/meter    100   94 
Borrkronekostnad/meter    100   97 

Total borrningskostnad

Total kostnad/år (alla riggar)    100 119 
Total kostnad/meter     100   86 

Den största produktivitetsförbättringen härrör sig från möjligheten att kunna borra även de 
djupaste hålen utan att byta borrkronor. I det här fallet användes upp till tre standardborr-
kronor för att borra ett 60-metershål. Kunden använde det mesta av produktivitetsförbätt-
ringen till att reducera antalet borriggar. Det blev också möjligt att borra hålen automatise-
rat. Operatören kunde ha sin lunchpaus utan att produktionen påverkades.

Resultat med 25 % färre borriggar 

Produktivitet Standardkrona “Diamantkrona”

Borrmeter per skift    100 104 
Borrmeter per år    100 104 

Kostnadsslag

Personalkostnad/meter    100   72 
Riggkostnad/meter     100   74 
Rörliga kostnader/meter    100   94 
Borrkronekostnad/meter    100   97 

Total borrningskostnad

Total kostnad/år (alla riggar)    100   89 
Total kostnad/meter     100   86 
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Bild 4. Sandvik sänkborrkrona med diamantbelagda periferistift 

Slutsats

Landvinningarna inom materialteknologi har gjort det möjligt att utveckla borrkronor med 
”Engineered Wear” som har avsevärt bättre prestanda och kostnadseffektivitet än tidigare 
versioner. Engineered Wear har ökat potentialen inom slående borrning, och investering i 
användning av borrkronor med diamantförstärkta hårdmetallstift kan i specifika applikatio-
ner ge attraktiva resultat i form av avsevärda produktivitetsfördelar och kostnadsbespa-
ringar.
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