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STIFTBORRKRONAN-EN 30-ÅRING UNDER STÄNDIG UTVECKLING 

Sören Liljekvist, Secoroc AB 

Utveckling av hårdmetall för bergborrningsändamål började i Sverige i slutet på 
30-talet och helstångsborren med skär är omkring 55 år. Skärborrkronor är cirka 
10 år yngre och dessa produkter har mer eller mindre stannat i utvecklingen, men 
ynglingen stiftborrkronan med bara 30 år på nacken har fortfarande, som sig bör, 
en god utvecklingskurva. Sänkborrkronan med stift var först på plan. Därefter 
kom pallborrkronan och sist drifterborrkronan, som bara har ca 20 år på nacken. 
Den naturliga förklaringen är att små stiftborrkronor är svårare att utveckla så att 
en kvalite bättre än skärborrkronan är signifikant bättre. 

En stiftborrkrona ser enkel ut i sin uppbyggnad. Dock är det en massa smådetaljer 
som var för sig mer eller mindre påverkar prestandan. Nedanstående är de 
viktigaste: 

A. Kronkroppen 

A 1. Stålval med hänsyn till 

Gängslitage 
Utvändigt stålslitage 
Infästning av stiften 

A2. Design med hänsyn till 

1. Spolning och kaxavgång 
2. Placering av stift, stiftstorlek och antal 
3. Stiftlutning i periferin 
4. Stiftinfästning 
5. Funktion i olika borrningsförhållanden 
6. Slipning 

B. Stiften 

B 1. Hårdmetallval med hänsyn till 

Slitstyrka/seghet 

B2. Design med hänsyn till 

1. Stiftinfästning 
2. Bergavverkning 
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A 1. Stålval i kronkroppen 

Av de tre nämnda faktorerna 

Gängslitage 
Utvändigt stålslitage 
Infästning av stiften 

påverkade de två förstnämnda stålvalet i 

början av utvecklingen, men när 
livslängderna ökade prioriterades den 

tredje faktorn, varför stålvalet/ 
stålutvecklingen har koncentrerats på att 

få en mer hållfast kronkropp/kärna. Anledningen var att för att få de riktigt höga 

livslängderna var en intakt stiftinfästning viktig. De höga kontakttrycken mellan 

stift och stål, speciellt på små borrkronor (färre stift) ökar deformationsrisken, 

vilket förhindras genom en tillräckligt hård stålkärna. Dagens stålkvalite krävde 

en helt ny utveckling av bearbetningsmetoder p.g.a. den höga hårdheten. För 

stifthålen har metoden att tillverka dessa gått från borrning och brotschning via 

pipborrning till dagens metod korthålsborrning. Eftersom stiftinfästningen har 

styrt utvecklingen under senare år blir hårdheten i gängan och utvändigt på 

stålkroppen svåra att ändra. Därför kan inte krav, som exempelvis att få en 

mjukare stålfront, tillmötesgås. Kravet om en mjukare front kommer upp då och 

då när stålslitaget är mycket litet, vilket inträffar i icke förslitande berg. (När 

stålslitaget är mindre än stiftslitaget försvåras slipningen). 

A2- l Design med hänsyn till spolning och kaxavgång 

Spolningen har två uppgifter, dels att spola ren hålbotten före 

nästa slag och dels att transportera borrkaxet ut ur borrhålet. 

Spolhålens placering och storlek är därför viktig. Från början 

placerades spolhålen i kaxspåren på kronan, men när 

borrsjunkningen ökade i takt med mer effektiva borrmaskiner 

blev kaxproduktionen så stor att kaxavgången skedde runt 

hela kronan, orsakande stort stålslitage runt periferistiften. 

Genom att flytta ut en del spolhål från kaxspåren till periferin 

under periferistiften öppnades kaxspåren för borrkaxet, 

samtidigt som en renspolning runt periferistiften uppnåddes. 

Borrkaxet måste ges utrymme att passera förbi borrkronan och det görs genom att 

förse borrkronan med urtag vid periferin (kaxspår). Dessa kaxspår varierar i antal 

och storlek beroende på krontyp. En borrkrona för löst berg, vilket medför hög 

borrsjunkning, har större kaxspår än en hårdbergskrona. 
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A2-2 Design med hänsyn till stiftantal, placering och storlek 

Den plats som behövs i kronkroppen för kaxspåren påverkar 
antalet möjliga stift i periferin. Den mest svårkrossade delen 
i ett borrhål är periferin eftersom berget är mer inspänt där 
än i resten av hålet. Totala antalet stift i borrkronan är 
anpassat till den slagenergi som är tillgänglig i de moderna 
borrmaskinerna. När antalet stift har bestämts placeras 
frontstiften ut och resterande antal är tillgängliga för 
periferin. Justeringar i antalet upp eller ned med ett eller 
flera stift kan dock bli nödvändigt, beroende på 
krondimension. 

När det gäller stiftstorleken så skall en hårdbergskrona teoretiskt ha små stift och 
en lös bergskrona skall ha stora stift. Av hållfasthetsskäl har emellertid en 
borrkrona med sfäriska stift för hårt berg relativt sett för grova stift p.g.a. 
nödvändigheten av att ha en stark infästning i stålet för att förhindra stiftbrott. 
Med de ballistiska stiften har man nu så att säga erhållit ett "litet stift", där 
kontakten med berget sker och ett "stort stift" vid infästningen i hålet. Mer om 
stiftformen under punkt B2. Lösbergskronan skall ha stora stift för att kunna 
använda all tillgänglig slagenergi från borrmaskinen. En COP 1838 exempelvis 
kan inte få borrkronan att tränga in mer än ca 1,2 mm per slag, vilket ger en 
kontaktyta av 0 4-6 mm, beroende på stiftstorlek. Ju större stift för samma 
inträngning, ju större kontaktyta med berget. Många lever dock fortfarande i 
villfarelsen att en borrkrona med små stift och stor utstickning är en utmärkt 
lösbergskrona. Eftersom man idag har ungefär samma stiftstorlekar i alla 
borrkronor med samma diameter måste man istället minska slagverkstrycket och 
därmed slagenergin i lösa bergformationer. 

A2-3 Design med hänsyn till stiftlutning i periferin 

B 

' ' ' 

A 

' ' ' 
C 

I början var stiftlutningen i periferin liten (25°), eftersom 
/\.,,.----. man naturligt nog räknade med att kraften A var mycket 

' ' ' ' ' ' ) 

större än kraften B. Praktiskt visade det sig dock att 
kraften B växte snabbt med stiftslitaget och stiftskador 
uppstod. Detta löstes i början genom att öka stiftstorleken, 
men man började också luta 
stiften mer och mer upp till 
dagens 35°-40°. Genom att öka 

25' 

stiftlutningen vann man också att distansen C ökade och 
därmed gav periferistiften ett bättre stålstöd. Sprickor 
som startade från hålbottens hörn och som växte ut till 
periferin var vanliga för några stiftgenerationer sedan. 
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A2-4 Design med hänsyn till stiftinfästning 

När man hade de gamla stålsorterna i kronkroppen, var man tvungen av 

hållfasthetsskäl att ha relativt stora avstånd mellan de olika stifthålen i borrkronan 

( ~ 3 mm). I takt med allt hårdare stål kunde detta avstånd minskas till dagens 

~ 1 mm. Detta hjälpte till för att kunna öka stiftlutning och förlänga stiften. 

A2-5 Design med hänsyn till funktion i olika borrningsmiljöer 

Retrackronor för användning i besvärliga formationer hjälper till att rotera 

borrkronan ut ur borrhålet. Retrackronor har funnits i många år, men har fått en 

ökad användning för att åstadkomma rakare hål. Skärkronor slits betydligt mindre 

på diameternjämfört med stiftborrkronor. Retrackjolen från skärkronan 

överfördes intakt till stiftborrkronan, men med det ökade diameterslitaget uppstod 

ibland problemet att retrackjolens bommar inte slets i takt med diametern på 

kronan, vilket orsakade problem i borrning med ibland fastborrade kronor som 

följd. Utvecklingen inriktades därför på att matcha retrackjolens slitage till 

kronans diameterslitage. En pallborrkrona 0 76 mm kan slitas ned 8-9 mm på 

diametern. Genom införande av den 8-bommade retrackjolen med små slitytor 

som ersättning för den gamla 4-bommade med stora slitytor löstes detta problem 

och man fick också en bättre "styrkrona". 

Under utvecklingstiden för stiftborrkronor har dessutom ett antal olika typer av 

kronfronter sett dagens ljus. Följande typer finns/har funnits: 

1. Flat front med en periferirad 
2. Flat front med två periferirader 
3. Drop Center-front 
4. Konkav front 
5. Konvex front 

Här kommenteras inte dessa typer mer än 

att 2 och 5 har lättare att avvika från 

,r-..,,,...~..r 5 önskad hålriktning med större 
hålavvikelse som följd. 
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Andra krav som dyker upp då och då är: 
• Kronor utan sidospolhål, eftersom dessa spolar sönder hålväggen. 
• Kronor med bakåtriktade spolhål för att få en ejektorverkan, vilket förbättrar 

spolningen. 
• Kronor utan frontspolhål, eftersom de pluggas igen vid borrning exempelvis 

genom lerslag. 

Vid tillräckligt antal kronor i order kan man tillverka special efter alla önskningar, 
men det kostar och kunden vill sällan betala för special och då rar tillverkaren 
subventionera kundens borrning. 

A2-6 Design med hänsyn till slipningen 

Under senare tid har i större utsträckning än tidigare hänsyn tagits till slipningen 
vid borrkroneutvecklingen. Exempelvis att försöka hålla nere antalet 
stiftdimensioner i kronan och också ha tillräckligt avstånd mellan stiften så att 
slipning kan ske med slipskiva eller slipkopp utan att skivan/koppen kommer i 
kontakt med grannstiftet. 

B 1. Hårdmetall val med hänsyn till slitstyrka/seghet 

Hårdhet Hårdmetallstift kan väljas utefter en 
kurva, där en ökad hårdhet ger en 
minskad seghet. Man kan tycka att 
generellt skall ett hårt berg ha en 
hårdmetall som är mycket slitstark, 
men det finns en gräns, där man för 
ett mycket hårt berg paradoxalt nog 
måste sätta in slitsvagare hårdmetall 
men då med ökad seghet för att 
förhindra stiftbrott. Slipintervallet blir 
kortare men kronlivslängden ökar. 

B2-1 Design med hänsyn till stiftinfästning 

A B C Från början var stiften flata i botten och 
sfäriska på den utanför stålfronten 
utstickande delen (A). Stifthålen 
borrades och brotschades. När 
stålhårdheten ökades infördes 
pipborrning som tillverkningsmetod och 

hålbotten fick ett nytt utseende (B) och stiftbotten fick naturligtvis också en ny 
utformning. Vid direktborrning med korthålsborr, som är vanligast idag, erhålls 
ännu en annan hålbottenform och stiften fick följa efter igen (C). 
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B2-2 Design med hänsyn till bergavverkningen 

Sfäriska stift har använts sedan stiftborrkronor 

började tillverkas, men när man började få ökad 

kunskap om hur bergavverkningen sker och insåg 

hur liten kontaktytan mellan stift och berg 

egentligen är (0 4-6 mm), insåg man att ballistiska 

eller koniska stift var den rätta lösningen. I början 

handformades ballistiska stift, men det är en 

mycket dyr lösning. När man utvecklat metoder för 

att direktpressa ballistiska stift var det ett stort steg 

i utvecklingen av borrkronor. Svårigheten att 

direktpressa ballistiska stift ligger i att det är 

svårare ju större skillnad det är mellan den totala 

längden på stiftet och den rent cylindriska delens 

längd. 

FOCU~n ny generation stiftborrkronor 

Utöver de ovan nämnda material- och designutvecklingarna, där endast de 

viktigaste har medtagits som exempel, har det genom åren skett en intensiv 

produktionsutveckling med nya metoder för att säkerställa en hög och jämn 

produktkvalitet. 

En synbart enkel produkt som en stiftborrkrona fordrar år av utveckling för att 

kunna höja prestandan och ge marknaden en produkt, som kan sänka kostnaden 

för berguttag. 

Secoroc har under de senaste åren bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med 

fokus på att skapa en effektivare stiftborrkrona. Arbetet har resulterat i en ny 

generation stiftborrkronor - Secoroc FOCUS. 

För de nya kronorna har man förändrat stiftens form och infästning, komponerat 

nya material och tagit fram nya tillverkningsprocesser. Drygt 200 000 meter av 
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omfattande testborrningar har utförts och resultaten visar entydigt att den nya 
generationen Secoroc FOCUS stiftborrkronor har väsentligt ökad livslängd med 
åtföljande högre produkttivitet för kunden. 

Testresultat FOCUS stiftborrkronor 

Testborrningar har utförts på ett stort antal marknader runt om i världen. 
Resultaten från tre av de större provplatsema, en i Sverige och två i Norge, visas 
nedan. 
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Borrkrona Lierskogen 

Sternö Lierskogen 

0 76 mm drop center, retrac 
0 89 mm drop center, retrac 
0 89 mm drop center, retrac 

För andra provplatser och borrkronor har liknande resultat erhållits. 

□ Tid. gen. 

■ FOCUS 

sfäriska stift 
ballistiska stift 
sfäriska stift 
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