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Mekaniserad borrning av öppningsstigar med slitsmetoden 

Andreas Malmberg, Wassara AB 

Inledning 

Det pågår inom gruvnäringen ständig utveckling av tekniker för borrning av 
öppningsstigar. En del av utvecklingen har bestått i ta fram system för borrning av 
"avlånga" hålformer som svällutrymme vid sprängning, då i form av hål som borras 
parallellt med ett inbördes varierande avstånd. Inom andra verksamhetsområden 
används system för borrning av parallella hål med varierande framgång, men inom 
gruvnäringen är det först med Wassaras slitsborrningsutrustning som tekniken fått sitt 
genombrott. Följande är en beskrivning av slitsmetodens uppkomst, 
användningsområde och erfarenheter från borrning, samt inom vilka områden som 
utvecklingstakten för tillfället är hög. 

Bakgrund 

Tekniken för slitsborrning, att borra ett antal parallella hål i anslutning till varandra, 
har ett brett användningsområde. Inom byggindustrin används metoden sedan länge 
för att minska markvibrationer intill känsliga konstruktioner, tex. skakkänsliga 
byggnader samt maskinutrustning som behöver skyddas från vibrationer och 
skakningar från omkringliggande verksamhet. Ett annat användningsområde inom 
markbyggande är borrning av dräneringsväggar vid undermarksbyggande, eller 
injektering av cementblandning i slitsen för användande av denna som en hydraulisk 
spärr. Vidare används borrning av parallella hål inom tex. stenindustrin för att 
åstadkomma önskade former vid bearbetning i stenmaterial. 

Inom gruvnäringen har anläggande av öppningsstigar har sedan lång tid varit en 
vanligt förekommande del av brytningsprocessen. Syftet har varit och är öppningshål 
för skivrasbrytning, öppningar för ventilation och media mm. Trots att utvecklingen 
mot nya, effektivare och säkrare metoder varit kraftfull utnyttjas fortfarande 
borrtekniker som fanns när metoden med öppningsstigar en gång i tiden började 
användas. Således kan idag förekommande metoder för öppningsborrning delas in i: 

• Konventionell handhållen borrning, laddning och sprängning med hjälp av stegar. 
• Borrning, laddning och sprängning med Alimak utrustning. 
• Långhålsborrning med Raiseborrhål i centrum för svällutrymme. 
• Långhålsborrning med flera hål i centrum för svällutrymme. 
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Det senaste steget inom borrningen är en utveckling av systemet med flera hål i 
centrum av tänkt öppning, mot att anlägga ett antal parallella hål av varierande 
diameter med hjälp av en s.k. slitsutrustning. Metoden utvecklades i Malmfälten 
under ledning av Ingemar Marklund för Wassara AB, ett dotterbolag till LKAB och 
Sand vik AB, och har-idag sedan de första försöken 1996 fått en global spridning. 
Metoden var från början tänkt för borrning med Wassaras , ·,1tl~nhammarteknik men 
används idag även med konventionella tryckluftshammare. 

Figurl,2 . Öppningsstig, centrumhålen borrade enligt slitsmetoden, före och efter 
sprängning. 

Metoden 

Slitsborrningstekniken innebär anläggande av ett antal parallella hål med en s.k. 
slitsborrningsapparat. Borrprocessen inleds med borrning av ett pilothål (hål 1 i 
nedanstående figur). På slitsutrustningen finns ett s.k. pilotrör, som förs in i 
pilothålet. Röret är fastsvetsat på den övriga delen av slitsutrustningen och verkar som 
en styrning av denna. Vid borrning av.hål 2 i slitsen styrs således utrustningen under 
borrningsförfarandet. När borrningen av hål 2 är utfört tas utrustningen ut från hålet, 
pilotröret förs in i hål 2 och borrning påbörjas av hål 3, osv. Slagverket i utrustningen 
består av en hydraulisk vattenhammare alternativt en trycklufthammare, båda 
försedda med stiftborrkrona. 

► 

Figur 3. Slits med parallella hål. 
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Pilototrör Stiftborrkrona Slagverk (Wassara hammare) 

Figur 4. Slitsborrningsutrustning Wl 65, med slagverk, pilotrör och stiftborrkrona. 

Runt slitsen borras spränghål, parallella med slitsen, varpå laddning och sprängning 
sker. Slitsen fungerar som svällutrymme under sprängsekvensen och slutprodukten 
blir en öppning som i de flesta fall sprängts i hela sin längd med en salva. Arean av 
öppningsstigen kan varieras och beror av antalet spränghål, deras placering samt 
antalet hål i slitsen. Längden av en slits kan variera från ett par meter upp till över 50 
meter. 

Figur 5,6. Barrigg för slitsborrning samt slitsutrustning, LKAB. 
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Applikationer och erfarenheter 

Applikationer för borrning med slitsutrustnigen kan vara öppningar för 
skivrasbrytning, öppningar för media, ventilationsschakt, mm. Slitsutrusningen 
används primärt för borrning uppåt, men försök har även utförts med borrningar 
nedåt. Entreprenader med slitsborrning utförs bland annat, förutom i Sverige, 1 gruvor 
i Canada, USA, Sydafrika och Australien. 

I lägen där slitsborrningen ställs i konkurrens med andra metoder för öppningsstigar 
är det vanligt att parametrar som avvikelser i rakhet av färdig öppning samt 
ytojämnhet beaktas. 

Rakheten i den färdiga öppningen bestäms av en mängd olika faktorer såsom 
pilothålets rakhet, rakhet och parallellitet hos spränghålen, laddnings och 
sprängningsförfarande samt borrparametrar. Ytojämnheten av borrhålsväggen är 
förhållandevis stor och bestäms av bergets beskaffenhet, spränghålens placering och 
antal samt laddnings och sprängningsförfarande. Av de ovanstående två parametrarna 
för hålkvalitet är det ytojämnheten som har störst betydelse för om annan metod 
väljes. Vid exempelvis användning av stigorten som ventilationsschakt, schakt för 
dragning av ledningar eller nedforsling av löst och krossat material efterfrågas ibland 
en större jämnhet i öppningsstigens vägg än vad som kan åstadkommas med 
slitsborrningsteknik och sprängning. 

Användare av slitsbormingstekniken ser fördelarna vara bland andra att 
anläggningstiden för en slits är kortare i jämförelse med andra tekniker. Ofta borras 
spränghålen med samma borrigg som slitsen, dvs. ingen extra etablering av borrigg 
för grovhål erfordras. På så vis hålls kapitalkostnaden nere för bormingsarbetena, och 
en betydande tidsbesparing erhålles. Vidare är chansen större att få optimal 
parallellitet mellan slits och spränghål om samma rigg användes vid borrning av slits 
och spränghål. 

Figur 7,8. Barrigg och pumppaketför borrning av slits och spränghål. Entreprenör 
Brandrill Torrex, Sydafrika. 
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Sprängningstekniskt ger det avlånga formen på slitsen fördelar i jämförelse med 
sprängning mot ett runt hål. Den fria utslagsytan som sprängning sker mot är stor i 

förhållande till den volym som sprängs ut, och kan enkelt varieras genom att lägga 
till, alternativt ta bort, hål i slitsen. 

Nackdelar har uppfattats vara att tekniken kräver noggrant upprätthållande av 
korrekta dimensioner på slitsapparaten och borrkronor för problemfri borrning. En 
snabbt minskande diameter på borrkonan kan i värsta fall medföra att slitsapparaten 

fastnar. Förutom diameterslitaget på utrustningen visar erfarenheter från borrningar 
att ett antal faktorer i konstruktionen av slitsutrustningen påverkar 
borrningsförfarandet. Centrumavståndet mellan hål i slitsen och utformning av 
pilotröret (längd, utseende, kax-avledning) är centrala parametrar. Bristande kontroll 

av dessa kan medföra negativa effekter såsom borrhålsavvikelse i slitsen, vilket i sin 
tur kan ha påverkan av utfall vid sprängningsarbetena. 

En aktuell frågeställning för metoden är hur långt slitsen kan borras och sprängas 

innan det föreligger risk för s.k. frysning av öppningen. Relationerna mellan följande 
parametrar 

• svällutrymme ( antal hål samt diameter av hål i slits), 
• utslagsyta, 
• eventuell avvikelse i riktning och rotation av slits, 
• avvikelser hos spränghål, 

samt hur dessa begränsar maximal borrad slitslängd och sprängning av öppning är ej 
utredda. Då de geologiska förutsättningarna är viktiga i detta avseende, verkar det 

svårt att applicera en generell empirisk formel som gäller för varje situation. 

Försök visar att slitsar till över 50 meter med sprängning i en salva är genomförbara 
(Canada, Sverige). 

Utveckling 

Ett viktigt steg i utvecklingen av slitsborrningstekniken är att optimera parallelliteten 
mellan slits och spränghål, då denna har avgörande betydelse för utfallet och kvaliten 

hos färdig öppning. Borrningstekniskt innebär detta att stora krav ställs på inriktning 
vid uppställning av borrutrustning, samt noggrannhet vid borrning av spränghål. 
Optimalt vore en borrigg där borrning av slits samt omkringliggande spränghål utförs 
i en uppställning. 

Inom LKAB pågår planering inför nästa generations riggar för öppningsstigar. Nedan 

visas en rigg för borrning av öppningsstigar med slitsutrustning och borrning av 
efterföljande borrhål. Stor vikt har lagts vid att erhålla en utrustning som motsvarar 

LKAB:s krav på säkerhet vid utförande av arbetena, samt höga krav på 
automatisering av enhetsoperationerna. 
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Aggregatet är utformat med borrnings och laddningsautomatik. Byte från 
slitsutrustning till borrutrustning för borrning av spränghål och vice versa, utförs 
inifrån hytt med hjälp av rörarm och lyftkran. I praktiken innebär detta att operatören 
ej behöver vistas under slitsen när borrning inletts, om inte fel uppstår på rigg eller 
slitsutrustning. Detta är en säkerhetsmässigt mycket viktig aspekt vid 
borrningsarbetena. 

Figur 9. Borraggregat för öppnings borrning med Wassara slitsutrustning. 

Följande data gäller för slits och spränghål som borras med aggregatet: 

Antal hål i slits: 
Diameter, slitshål: 
Diameter, spränghål: 
Normal längd av slits: 
Vinkling av slits: 

6-12 st 
165 mm 
115mm 
20-45 m 
0-35 grader 

Utvecklingen av slitsborrningstekniken är också fokuserad kring håldimensioner. I 
slitsen ingående borrhål varierar idag från diameter 140 till 250 mm. Branschen har 
önskemål om att i vissa applikationer borra med ännu mindre dimension. Detta skulle 
möjliggöra borrning med än mindre borriggar, något som är en fördel i små orter och 
utrymmen. Håldimension nedåt i slitsen begränsas av dimensionen på den 
sänkborrhammare som används. Slitsutrustningen är så konstruerad att på 
sänkborrhammaren monteras ett rör som gör att det med en 4" borrhammare (100 mm 
i diameter) går att borra hål med minsta diametern 160 mm. På marknaden finns idag 
fungerande sänkborrhammare i dimensionen 3" (75 mm) som möjliggör slitsborming 
i minsta dimension 130 mm. Än mindre dimension är idag inte ekonomiskt lönsamt 
och tekniskt mycket svårt att genomföra. 
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Under året 2002 lanseras dock en ny vattenhammarmodell W50 (2") med diameter 50 
mm. Detta skulle medföra borrning av slitsar i dimensioner mindre än 100 mm. 

Figur JO. Wassara W50 borrhammare. 
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