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MEKANISK BORRNING AV ÖPPNINGSSTIGAR - RAISEBORING 

Mårthen Elgenklöw, Atlas Copco Rock Drills AB, Örebro 

Historik 

Utveckling av raiseboringtekniken (på svenska även kallad stigfullborrning) med så 
kallade raiseboringmaskiner (RBM), bedrevs parallellt i Tyskland och USA under 1950-

talet samtidigt som maskiner för fullborrning av tunnlar och orter (TBM) utvecklades av 
bland andra James Robbins i USA. Den första moderna raiseboringmaskinen, daterad 
till 1962, utvecklades av Richard Robbins på 'The Robbins Company' i Seattle, USA. 
Raiseboring i hårt berg började tillämpas av gruvbolaget Inco i Kanada under 1960-
talet, varefter systemet introducerades i Europa av Boliden. Första bonilingsförsöken 
gjordes i Boliden 1965 med ett Robbinsaggregat i samarbete med LKAB, Atlas Copco 
och Sandvik (Almgren, 1967). Dess tillämpning ökade drastiskt i Bolidens gruvor under 
1970-talet, vilket innebar utkonkurrerande av drivning med stigortshissar (Alimak). 

Figur 1. Raiseboringmaskin, med kraftpaket och kontrollpanel 

Uppåtriktad raiseboring (även kallad boxholeboring i ursprungslandet) för exempelvis 
öppningsstigar, började att utvecklas i Sydafrikas guldgruvor av Robbins i mitten på 
1970-talet. Metoden innebär helt mekaniserad uppåtgående borrning av vertikala och 
donläggiga schakt och stigorter, och den har väsentligt förbättrat både arbetsmiljön och i 
säkerheten i arbetet. I slutet 1980-talet hade ett trettiotal boxholeboringmaskiner, 

motsvarande 75% av populationen av uppåtriktade raiseboring aggregat, införskaffats 
av olika gruvor i Sydafrika - landet är ännu i dag världens största raiseboring och 
boxholeboring land. Under 1990-talet har boxholeboring tekniken vidareutvecklats till 
ett halvautomatiskt system, med fjärrmanövrerbarhet av funktioner såsom rörhantering, 
i och urskarvning av rörgäng, hantering av kaxtratt. 

Metoder 

De olika varianterna av raiseboring utgör i dag standardmetoder för vertikal och 
donläggig tillredning, av framförallt medelstora och upp till mycket stora hål (1.5-6.0 m 
i diameter). Mekaniserad fullborrning av stigar och orter är mycket förmånligt ur 
säkerhetssynpunkt och vid längre applikationer även ur kostnadssynpunkt; arbete med 
endast en operatör är inte ovanligt. Frånvaron av enhetsoperationer såsom laddning, 
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sprängning, utvädring, skrotning, bergförstärkning och i viss mån även lastning (vid 
konventionell raiseboring) begränsar tidsåtgången. En fullborrad cirkulär sektion 
uppvisar i de flesta fall mycket god hållfasthet, samt en jämn och fin yta som 
uppskattningsvis kräver 300% mindre energi för tex lufttransport (för ventilationsorter). 

Jämfört med så kallad konventionell raiseboring (backreaming), så innebär den 
uppåtriktade varianten (upreaming) att tillträde till endast en nivå är tillräcklig. Vid en 
tredje metod arbetar maskinen som ett hålöppningsaggregat (downreaming), och även 
den metoden går att utnyttja då tillträde till endast en nivå föreligger (se fig. 2-4). De två 
senare metoderna är begränsade när det gäller hållängd och håldiameter, med anledning 
av att tryck sätts på borrsträngen så att denna behöver fixeras med tunga stabilisatorer 
med full diameter. Praktiska begränsningar för uppåtgående och nedåtgående 
raiseboring är i dag 200 respektive 100 m, medan konventionell raiseboring används för 
håldjup längre än 1000 m. 

Konventionell raiseboring (backreaming) 

Vanlig raiseboring (pilothål nedåt, rymning uppåt), är den metod som medger de längsta 
och största applikationerna. Det finns i dag exempel på håldjup längre än 1000 m och 
håldiametrar upp till 7 m. Horisontella applikationer är också fullt möjliga och kräver 
följaktligen att maskinen ligger ned när den arbetar, vid lutning över ca 5% kan 
dessutom kaxavgången omhändertas med enbart vattenspolning ( dvs ingen lastning 
erfordras i den fullborrade orten). Fullborrade applikationer med denna metod kan vara 
bergstigar, ventilationsstigar, stegvägar, stora pilothål för vidare strossning med mera. 
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Figur 2. Konventionell raiseboring kräver alltid access till båda nivåer 

Uppåtriktad raiseboring (upreaming) 

Uppåtriktad raiseboring (pilothål uppåt; rymning uppåt) genomförs antingen stegvis 
med förborrning av pilothål och efterföljande rymning, alternativt simultant med 
pilothålsborrning och rymning i ett steg. Nedfallande kax (styckefall motsvarande 
makadamstorlek vid rymning) omhändertas av en kaxtratt som antingen är monterat i 
bergtaket eller på maskinen. Typiska uppåtborrade applikationer är öppningshål för 
sprängning, men även bergstigar och ventilationsstigar utförs med denna metod. 
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Figur 3. Uppåtriktad raiseboring kräver endast access till den nedre nivån 

Nedåtriktad raiseboring (downreaming) 

Nedåtriktad raiseboring (pilothål nedåt, rymning nedåt) genomförs alltid stegvis med 
förborrning av pilothål och efterföljande nedåtgående rymning, orsaken är att pilothålet 
i alla lägen måste tjänstgöra som utloppskanal för kaxet. Vid större diametrar erfordras 
stegvis rymning med allteftersom ökad storlek på rymningskronan. Typiska 
användningsområden återfinns inom metoder med igensättningsbrytning, för återfyllets 
skull, men även andra applikationer såsom kabeldragning edy är vanliga. 

Figur 4-5. Nedåtriktad raiseboring kräver endast access till den övre nivån 

Teknik 

Ett komplett raiseboring system kan sägas bestå av tre delsystem: (1) borraggregat, (2) 
borrsträng, och (3) borrkronor. Borraggregatet består av själva raiseboringmaskinen 
samt kraftpaket och kontrollpanel. Borrsträngen består av borrör och stabilisatorer; 
medan borrkronoma utgörs av antingen en pilotkrona för pilothålsborming, eller en 
rymningskrona med cylindriska rullborrkronor för rymning till slutgiltig diameter. 

Borraggregat 

Borraggregatets komponenter inkluderar el-, hydraul-, smörj- och kontrollsystem samt 
raiseboringmaskinen, detta delsystem har till uppgift att tillföra driv- och vridkraft till 
systemet. Vanligtvist består maskinen av två till fyra hydraulcylindrar som tillför 
drivkraft (tryck vid pilotborrning och drag eller tryck vid rymning); samt en centrerad 
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drivlina med drivmotor, växellåda och chuck för anslutning av borrsträng, som tillför 
vridkraft till systemet. Vid uppåtriktad borrning används även en hydraulstyrd kaxtratt, 
som manövreras från kontrollpanelen. Andra vanliga tillbehör inkluderar rörladdare för 
rörhantering, och transportör för förflyttning mellan arbetsplatser. 

Figur 6-8. Fjärrmanövrerad rörhantering 

Borrsträng 

Borrsträngen utgör den mekaniska kopplingen mellan raiseboringmaskinen och 
bergverktyget, strängens huvuduppgift är att överföra driv- och vridkraft från maskinen 
till borrkronan där de ska användas för bergavverkning. Hela borrsträngen, liksom 
drivlinan som beskrivs ovan, har ett ihålig centrum för transport av spolmedia (luft eller 
vatten) för sköljning av pilothålet. De vanligaste förhållandet är att borrsträngen är en 
tum mindre i diameter än pilotkronan, för att medge kaxavgång mellan strängen och 
hålväggen under spolning av pilothålet. 

01-22. tr11<,adcd pin Wmx:fllng :Hcas. 01•22 ttuomoo pin 

Figur 9-10. Barrör och stabilisator för pilothålskrona 

Borrkronor 

Två typer av borrkronor används vid all typ av raiseboring - pilotkronor (pilot bit) och 
rymningskronor (reamer). Den förstnämnda används vid pilothålsborrning, medan den 
senare utnyttjas vid rymning av hålet upp till färdig diameter. Pilotkronan, som har 
anammats från oljeindustrin, utgörs av en vanlig grovhålskrona bestående av tre 
borrullar med emellanliggande uttag för spolmedia. Rymningskronan verkar som 
plattform för de cylindriska rullborrkronoma (cutters), som med hjälp av sina rader med 
hårdmetallstift, avverkar berg under inverkan av tryck- och vridkraft. 
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Figur 11-13. Pilotkrona, rymningskrona och rullborrkronor 

Utrustning 

Atlas Copcos aggregat för uppåtgående raiseboring, Robbins 34RH, bygger på de 
tidigare generationerna 32R och 33R, vilka båda introducerades för konventionell samt 
uppåtgående och nedåtgående raiseboring i mitten av 1970-talet. Från den här tiden 
stammar även tilltalsnamnet 'multifunktionellt raiseboring aggregat' (multi-purpose 

raise drill), vilket hänvisar till att riggen är konstruerad till att kunna utföra samtliga tre 
raiseboring metoder. 

Figur 14-16. Multifunktionalitet - samtliga tre metoder utförs med samma maskinmodell 

Robbins 34RH 

Robbins 34RH är en lågbyggd maskin, framtagen för orthöjder från 3 m och uppåt, som 
arbetar med rymning av mindre håldiametrar - företrädesvis 700 mm (28") och 1000 
mm ( 40"). Drivlinan består av en hydraulmotor med variabel hastighet, samt en tvåstegs 
planetväxellåda, och utanpåliggande chuck. För att ändra borrningsmetod vänds helt 
enkelt aggregatet upp och ned, för att ändra chuckens orientering till antingen 
nedåtgående eller uppåtgående borrning. Modellen finns framtagen i tre olika storlekar 
(se tab. 1 ). 

Tabell 1. Modeller av Rabbins 34RH 

MODEL DIAMETER DEPTH DIMENSIONS WEIGHT 

Rabbins Nominal Range* Nominal Max* Height Width Length Derrick 

34RH [ml [ml [ml [ml [ml [ml [m] [ kg l 
Low profile 1,2 0.6 - 1.5 340 610 2,90 1,72 1,64 7 200 

Standard 1.2 0.6 - 1.5 340 610 3,22 1,72 1,78 6 000 
Wide frame 1.2 0.6 - 1.5 340 610 3,34 2,21 2,24 11 100 

* Depending on machine version and rock conditions 
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Funktioner 

Rörhanteraren på Rabbins 34RH hanterar, förutom rörsträngen, även rymningskronan 
och fulldiameter stabilisatorer för uppåtgående och rn:::dåtgående rymning. En 
förutsättning för detta är att maskinen är bredare än rymmaren, vilket är fallet med 
standard och lågprofil modellen som kan hantera en 700 mm krona; samt den bredare 
modellen som hanterar rymningskronor upp till 1000 mm i diameter: 

Rörhanteraren, som lyfter respektive sänker de 175 kg tunga borrören, är fjärrstyrd av 
operatören ifrån kontrollpanelen; likaså är själva rörskarvningssekvensen, där ett 
fjärrmanövrerat nyckelgreppen i det så kallade arbetsbordet håller borrsträngen på plats 
i hålet medan ett nytt rör skarvas på (under rymning), alternativt plockas bort (när 
rymmaren sänks). 

Figur 17-19. Rörhanterare samt fulldiameter stabilisator och rymningskrona 

Arbetsbordet i sig, är även det fjärrmanövrerbart när det gäller att öppna eller stänga vid 
passage av rymningskrona och stabilisatorer; samma funktion gäller också för 
kaxtratten. Förutom att skydda maskinen samt personal från nedfallande styckefall vid 
bergavverkning, så leder kaxuppsamlaren det avverkade berget till maskinens baksida 
där det samlas på hög, alternativt fångas upp i skopa eller borttransporteras vid 
användande av handtransportör. Kaxtratten på Rabbins 34RH utgör en integrerad del av 
maskinen, och monteras således inte ned vid transport. Den totala arbetshöjden med en 
lågbyggd 34RH, inklusive uppsamlare, är 3,6 m. 

Figur 20-21. Uppsamlingstrattför kax samt raiseboringmaskinens arbetsbord 
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Transportör 

Det enklaste medlet för transport av maskinen utgörs av en släde som släpas efter ett 
dragfordon. Släden kan även modifieras för hjul- eller spårbunden transport. Vid korta 
raiseboring applikationer, tex öppningsstigar, kan transporttiderna komma att bli en 
dimensionerande faktor för produktiviteten; i sådana fall utnyttjas vanligtvist 
transportörer på larvfötter (crawler), som antingen är diesel- eller tryckluftsdrivna 
beroende på gruvans medietillgång. Förutom att tjänstgöra som transportmedel används 
samtliga transportörer till att resa respektive lägga ned maskinen på arbetsplatsen, med 
hjälp av hydraulcylindrar monterade på transportören. 

Figur 22-23. Dieseldriven transportör försedd med larvfötter 

Praktikfall (Delvis författat på engelska) 

Sammanfattning 

Chiles största företag; statsägda Codelco gruppen, är världens största kopparproducent; i 
koncernen ingår El Teniente som i dag är världens största underjordsgruva. Gruvan har 
iscensatt planer för att höja produktionen från 95 000 ton per dag, till 126 000 ton per 
dag vid utgången av 2005. I planerna ingick två Robbinsaggregat från Atlas Copco, för 
uppåtgående borrning av öppningsstigar på produktionsnivåerna samt ventilations- och 
bergsstigar från huvudnivån och uppåt. 

För att klara de hårda utrymmeskraven i den uppochnedvända gruvan (gruvmynning vid 
huvudnivån), vidareutvecklades riggarna - Robbins 34RH och Robbins 53RH - för att 
bla minska maskinernas höjd. Andra krav inkluderade fjärrmanövrerbarhet av 
funktioner för rörhantering och kaxuppsamling samt transport. 

I åtagandet ingick en utvärderingsperiod om tre månader, där leverantören åtog sig att 
borra totalt 264 m öppningshål samt 330 m ventilationsstigar. Efter utförd provborming 
framgick att båda maskinerna motsvarade kundens förväntningar, vilket innebär att 
uppåtgående raiseboringmaskiner i dag är en del av El Teniente's produktion och 
tillredning. 
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Introduction (Extract from paper written in English) 

As the use of boxhole machines was new to Codelco's El Teniente mine, the machine 
supply contract included three months operation by the supplier to set a benchmark for 
performance. To do that, the supplier had to take full responsibility for set-up and 
operation of the equipment, excluding site preparation and muck removal. The time 
schedule allowed Atlas Copco to train its operating crew and commission the machines 
for approximately 4 weeks. After this time period, the machines went into full 3-shift 
production. 

Figure 24-25. Mine layout & Mining method showing vertical developments with 
boxhole-boring (in blue) - that is ventilation raises and opening holes for blasting 

34RH Start-up (Extract from paper written in English) 

The start up period of the 34RH, including training and commissioning, was taking 
place between the middle of April and the middle of May. Besides classes and 
maintenance training, three raises were drilled <luring this time, averaging a net 
penetration of 0.8 m/h that equals 3.9 m/day. The start-up period was strongly effected 
by lack of water (to flush the pilot bit), poor ventilation on site, and slow preparation of 
concrete pads on the working area. However, the leaming curve rose significantly, and 
the operating crew was ready for production after about 1 month of training only. 

34RH Benchmarking (Extract from paper written in English) 

During three months of benchmarking, seven raises around 14 m each was drill ed every 
month. A verage production was 93.3 m per month and total production 280.1 min three 
months, which exceeded the target of a monthly rate of 88 m (264 m <luring the entire 
period) and the target of drilling 18 to 22 ho les in total. A verage rate of penetration 
<luring the three months, were 1.80, 2.15 and 2.17 m/h respectively. In total a machine 
utilization of29.8 % anda mechanical availability of 95.5 % was achieved. 
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The greatest effect on the machine utilization was the lack of access to the machine due 
to shift change, blasting, weekends, etc. The second biggest factor was the lack of site 
availability. Over the 20 production holes, the average time to move and set up the 
machine was 8 to 10 hours and drilling could be completed in an average of 2 days. This 
quick turn-around time allowed for a high production rate despite low utilization. 

The boring cycle included pre-piloting of 1 to 2 m, depending on the ground conditions. 
After that, the hole was bored full face in one pass. The 692 mm reamer, manufactured 
by Secoroc, includes two RCC raiseboring cutters and the attachment of a bit sub with 
pilot bit. In full face boring the 12-1/4" pilot bit is also engaged in cutting the rock. To 
ensure adequate flushing of the cuttings past the bit-sub, water is pumped through the 
center of the drill string to the tricone bit. 

Figure 26-28. Collaring, Pre-piloting, and one-pass reaming cycle 

As the drilling took place on the production level of this block caving mine, the hole 
actually "breaks through" into the broken ore. As there is no access to the head it was 
critical to observe any changes in the thrust and torque demands on the machine. As 
soon as the machine broke through into the broken ore the boring had to be stopped and 
the hole was completed. Any further boring could have resulted in the reamer getting 
stuck. 

The machine showed excellent availability with over 95%. The downtime was caused 
by time to replace instruments broken by fälling rock from the face (RPM reader, stroke 
measurement). Time was also taken to improve the protection ofthese parts from fälling 
rock. 

Conclusion (Extract from paper written in English) 

The demands put on the successful tenderer for the El Teniente boxhole contract have 
been high, both in terms of the specifications as well as the application environment. In 
addition this highly productive mine had high expectations in regards to the machine 
performance capabilities . Atlas Copco chose to offer it's proven 34RH and 53RH 
boxhole machines with customized features to cater to the special needs of El Teniente. 
Most of these features were focused on dealing with the restrictive work environment 
and high performance expectations. After handing over the first machine with a 
production record exceeding expectations and the second machine well on its way to 
prove the same, this project proofs to be a new milestone in the application of boxhole 
boring machines. 
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Avslutning 

Efter totalt 40 år av raiseboring utveckling och 25 års utveckling av aggregat för 
uppåtgående fullborrning, har raiseboring tekniken positionerat sig som en säker och 
effektiv metod för vertikal tillredning. Utvecklingen av riggar har gått åt både större och 
mindre maskiner, för fullborrning av alltifrån uppfordringsschakt till öppningshål. 

Raiseboring tekniken har främst attraherat stora och mellanstora gruvbolag, samt små 
och mellanstora bolag inom entreprenadbranschen - med en fördelning mellan de båda 
branscherna på ca 80% respektive 20%. Av uppemot totalt 600 raiseboring riggar 
världen över, återfinns drygt tre femtedelar på de stora gruvmarknadema - Australien, 
Sydafrika samt Nordamerika. 

Senare års utveckling med en växande andel raiseboring inom produktionsborrning samt 
borrning av öppningsstigar, har tvingat fram mindre och flexiblare riggar med högre 
automatiserings grad för effektivare och säkrare borrning. Även om nya konkurrerande 
metoder har kommit till, så utmärker sig raiseboring när det gäller säkerhetsaspekten 
och den perfekt cirkulära slutprodukten. 

Andra aspekter som märks till den uppåtgående fullborrningens fördel, är de avsevärt 
längre och större hålen - upp till 200 m håldjup och 1,8 m i diameter. För särskilda 
applikationer där vertikal tillredning endast kan utföras från den nedre nivån - tex 
ventilationsschakt i trafiktunnlar med besvärlig topografi och gruvmiljöer där 
mynningen ligger vid huvudnivån i bergets fot - så märks ett växande intresse för 
uppåtgående raiseboring. Men andra ord kan det sägas att boxholeboring är på väg att 
flytta ut från Sydafrikas gruvor till bla stora infrastrukturprojekt. 

I ett framtidsperspektiv kommer automatiseringskraven inom raiseboring helt säkert att 
öka, med fullt ut fjärrmanövrerade och i förlängningen även helt robotiserade riggar. 
Hos större maskintillverkare existerar den här teknologin redan i dag, och första steget 
mot CAN-BUS styrda raiseboring system är redan taget - även om många tillverkare 
fortsätter med PLC styrda system. 

Ett annat logiskt framtidsperspektiv är att helt slopa den mekaniska kopplingen mellan 
borrmaskin och borrverktyg - dvs borrsträngen. Detta skulle innebära att maskin och 
verktyg byggs ihop, med följden att tryck- och vridkraft direkt kan applicera på 
verktyget utan att först överföras via borrör. Dylika utrustningar har redan testats på 
marknaden, och framtida krav från den moderna gruvindustrin tillsammans med 
framsyntheten hos innovativa tillverkare kommer med all sannolikhet att visa vägen. 
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