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ROBOTISERING AV PRODUKTIONSBORRNING VID LKAB:s GRUVOR 

Robert Almqvist, Atlas Copco MCT Sverige AB 
Hans Hamrin, Atlas Copco Rock Drills AB 

Inledning 

I samband med KUJ 2000, LKABs storsatsning på rationalisering och förnyelse av 
Kiruna gruvan, distribuerades en förfrågan angående en ny typ av borraggregat för 
ras borrning. På detta ställdes krav, som var både unika och tekniskt mycket kräv
ande. Borraggregatet skulle borra 55 m långa hål, 10 m längre än vad dagens riggar 
klarar. Dessutom var hållängden kopplad till specifika toleranser i inriktning och 
hålrakhet. 

Utöver ovanstående skulle rasbormingen vara robotiserad. Borraggregatet skulle 
borra en komplett hålkrans, 10 till 11 uppåtriktade hål, i automatik. Ingen operatör 
på riggen, en operatör övervakar två riggar, via videokamera, från en central kont
rollstation. Till detta specifika krav på borrsystemets tillförlitlighet, automatik, 
prestation, hålkvalitet mm. 

Förfrågan genererade förslag från flera tillverkare inom branschen. Efter 
utvärdering utsågs Atlas Copco i oktober 1993 till leverantör. LKAB placerade 
order på utveckling av anläggningen och byggnation av det första av upp till 12 
rasborraggregat. vid Atlas Copco, med målsättning att låta dessa överta framtida 
rasborming i Kiruna och Malmberget. 

Detta blev startskottet för en intensiv period av konstruktion och utvecklingsarbete 
inom Atlas Copco Rock Drills, med engagemang av ett flertal tekniker, både internt 
och konsulter. Det nya rasborraggregatet fick av Atlas Copco beteckningen Simba 
W469. Den första prototypen levererades till Kiruna i januari 1995, i februari 1996 
levererades modifierad och uppdaterad Simba W 469 borraggregat. 

Efter verifikationstest med godkända prestanda, beställde LKAB i januari 1997 
ytterligare fyra rasborraggregat. Idag borrar fyra Simba W 469 i Kiruna gruvan, två 
i Malmberget, ytterligare tre Simba W469 avvaktar bekräftelse från LKAB. 

Skivrasbrytning i Kiruna 

Skivrasbrytning har ända sedan 1956, då brytningen i Kiruna gick under jord, varit 
gruvans favoritmetod. Under fyra följande dekader har skivrasbrytningen i Kiruna 
genomgått flera utvecklingsfaser, som var och en kan sägas representera en inom 
gruvtekniken tidstypisk plattform. Idag har tekniken i Kiruna nått 2000-talets nivå. 
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Vid skivrasbrytning delas malmen i "skivor", nivåer med regelbundna vertikala mellanrum. 

Borrortemas läge alterneras, så att dessa på en skiva ligger mitt emellan orterna på skivan 

ovanför. En längsgående sektion genom brytningsområdet visar ett mönster av romber, stående 

på sin spets, se figur 1. 
Borraggregatet placeras i orten längst ner i romben, att därifrån borra sin krans av spränghål. 

Figur 1. Skivrasbrytning, typisk sektion 

Den yta romben täcker motsvarar malrnlossingen av en krans borrhål i raset, se figur 

1. Geometriskt bestäms ytan av vertikala avståndet mellan brytningsskivorna och 

avståndet mellan två närliggande borrorter. Skivhöjd, m x ortavstånd, m, ger ytan, 

m2 
• Denna yta minskas med borrortens area, återstoden representerar rasborrningens 

andel av malmproduktionen. 
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Storskalighet 

Kirunas taktik att öka malmbrytningens effektivitet har sedan länge varit storskalighet. 
Ju större yta man kan borra och spränga, desto mer malm produceras per ortmeter och 
borrmeter. Sedan slutet av 1980-talet har skivrasbrytningen i Kiruna blivit alltmera 
storskalig. Steg för steg har skivhöjd och ortavstånd ökats. Idag arbetas med 28.5 m 
skivhöjd och 25.0 m avstånd mellan borrorter. 

Målet är att i FPS, Future Production System, standardisera på 30 m som vertikalt 
skiv- avstånd och 25.0 m mellan borrortema. Längsta hål i borrplanen ökar samtidigt 
från 45.0 m till 55.0 m. Håldiametem är idag 115 mm, vilket tillåter en försättning av 
3.5m. 
"Romben" täcker nu en yta av ca 715 m2

, varje hålkrans bryter ca 12000 ton 
järnmalm. 

4 

1997 

Figur 2. Skivrasbrytning, från normal till storskalig 
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Ny teknologi, robotiserade rasborraggregat 

Som resultat av flitigt förarbete utsåg LKAB oktober 1993 Atlas Copco som 

leverantör för de framtida rasborraggregaten. Inom Atlas Copco satsades stora resurser 

på utveckling och konstruktion, med LKAB som ständig samarbetspartner under 

utvecklingstiden. 

Det planerades ett behov av c:a 10 riggar t. o. m. slutet av 1998, motsvarande en 

produktion av drygt 30 Mton järnmalm. 

I överenskommelsen ingick att LKAB delvis skulle bidraga till kostnader för 

basutveckling. Kontakterna mellan LKAB - Atlas Copco blev många under tiden det 

preliminära konceptet stegvis utvecklades till ett rasborraggregat. Beslut fattades om 

tillverkning av en första prototyprigg, som efter inkörning skulle följas av en rigg i 

robotiserad version. 

Figur 3. Borraggregat Simba W469, Konceptskiss på projekteringsstadiet 

Det nya rasborraggregatet fick namnet Simba W469. Framtagandet av detta, helt nya 

borraggregat krävde omfattande resurser, inom mekanik, hydraulik och data

områdena. 
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Fjärrstyrd, automatisk borrning av hålkrans. 

Mycket avancerad automatik krävdes. Rasborraggregatet skulle borra en hel hålkrans, 
9 till 11 uppåt riktade hål, i solfjäders mönster, utan behov av någon operatör. 
Manuella insatser var begränsade till flytt av aggregat mellan kransar, inriktning och 
uppställning. 

Figur 4. Konceptskiss, fjärrstyrda rasborraggregat. 

En operatör skall övervaka minst två riggar med videokamera från centralt 
kontrollrum. 

Vattendrivna sänkborrhammare "W assara" 

Rasborraggreagatet är utrustade med vattendrivna sänkborrhammare typ W assara. 
Denna typ av borrhammare hade provats under flera år i både Malmberget och 
Kiruna, och visat sig ha avsevärt högre borrsjunkning än tryckluftdrivna 
sänkborrhaminare. 

Jämfört med den hydrauldrivna topphammaren, COP 4050, som under flera år 
används på befintliga rasborraggregat, är skillnaden i borrsjunkning mindre. Dock har 
hål borrade med ITH- teknik visat mindre tendens till avvikelser än hål borrade med 
topphammare. För 55.0 m långa hål är naturligtvis rakheten av största betydelse. 
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Ribbad styrning ger rakare hål 

Att ITH-borrade hål blir raka verifierades i Kiruna under 1990-talets första år, då den 

storskaliga "Superstope" pall brytningen praktiserades. Där borrades hål 100 till 130 m 

långa, samtidigt testades olika metoder att borra rakare hål. Med en styrhylsa på 

borrhammaren, följt av ett ribbat startrör, med bara någon millimeter tolerans till hål

väggen, blev hålen mycket raka, mindre än 1 % hålkrökning vid 100 meter håldjup. 

Konceptet styrningar övetfördes till Wassarahammaren och dess startrör. En 115 mm 

diameter krona följs av ITH-harnrnaren med 113 mm styrrnantel. Nästa rör, startröret, 

har samma ytterdiameter och styrningar. Hammare och startrör följs av borrör, 2.30 m 

långa med ytterdiameter 102 mm för att få maximal styvhet i borrsträngen. Slitage 

under borrning medför att krondiametern successivt reduceras. För att inte i förtid 

behöva kassera borrkronor återanvänds dessa i en ny borrsats med 113 mm 

startdiameter, följd av 111 mm styrrnantel och startrör. Borrkronan slipas ytterligare 

ned till 111 mm, och proceduren upprepas. 

Prestation, precision, automatik och tillförlitlighet 

Första aggregatet Simba W 469 startade med tre månader inkörning i Atlas Copco 

provgruva i Nacka, och anlände Kiruna i början av 95. Konstruktion och montering av 

rigg nr 2 inleddes andra halvåret 1995, Simba W469 i robotiserad version började borra i 

Kiruna februari 96. 

Förmågan av Simba W 469 att uppfylla ställda krav kontrollerades vid två 

verifikationstester. Det första test, med krav på automatisk borrning av ett hål, gällde 

rigg no: 1. Testperioden omfattade tre månader drift, och utvärderades i februari 96, 

där rigg 1 klarade sig med gott betyg. Nästa period var våren 97, då rigg no 2' s 

förmåga att motsvara uppställda krav kontrollerades. Sammanställning av resultaten 

skedde under maj 97. 

Kraven och uppnådda resultat refereras nedan. 

Krav 

1. Håldjup: att nå djupet 55.0 m 

2. Precision: hålkrökning < 1,5 % vid 30 m 

3. Inriktning: fel < 0.5° 

4. Kranshålsautomatik: Min. 60% av borrade hål 
i automatik 

5. Tillgänglighet: MTTF > 100 drifttimmar 

Resultat 

Godkänt 

Godkänt 

Godkänt 

Godkänt, 92,5% uppnåddes 

Godkänt 103.9 drifttimmar 
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6. Rep och U-håll < 12 tim/ 100 drifttimmar 

7. Borrsjunkning = 0.60 m/min 

8. Hålrakhet: 30.0 m synligt reflexdjup 

Godkänt 6.7 tim/100 tim 

Godkänt 

Godkänt 

Som följd av godkänt verifikationstest placerade LKAB, under första kvartalet 97, 
order på ytterligare fyra Simba W 469 riggar, två till Kiruna, två till Malmberget, med 
levereras före årsskiftet 97/98. Nästkommande verifikationstest planeras till första 
kvartalet 98, varefter beslut om inköp av ytterligare riggar kommer att fattas. 

Kommentar 

MTTF, Mean Time To Failure, anses vara det mest krävande av alla krav. Bidragande till 
lyckat resultat var, förutom en mycket driftsäker och stabil konstruktion, ett mycket gott 
samarbete mellan LKABs operatörer och Atlas Copco servicepersonal, som bl. a. 
identifierade behov av reparationer och underhåll på tidigt stadium. 

Figur 5. 
Borraggregat 
Simba W469, 
sedd framifrån 
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Robotisering med fjärrkontroll 

Till och med 1997 har borraggregaten övervakats från en flyttbart kontrollstation, 

placerad i en närbelägen ort. En operatören bevakar två aggregat med hjälp av fjärrstyrda 

videokameror och monitor. Vid behov kan operatören manövrera aggregaten från en 

kontrollpanel på aggregatet. 

Kommunikationen borrigg - operatör har hittills förmedlats via kabel. Eftersom ett 

kablage är känsligt i underjordsmiljön, arbetar projektgruppen med att ansluta riggarna till 

gruvans kommunikationssystem KOM 2000, med en trådlös kommunikationslösning i 

produktionsområdena (WUCS) och ett ATM baserat stamnät. Systemet är under 

intrimning, och beräknas vara i full drift i början av 1998. 

Sammanfattning-Långhålsborrning med Robotriggar, erfarenheter 

Sammanfattningsvis har introduktionen av de automatiska rasborraggregaten Simba 

W 469 gått i stort sett planenligt. Med en planerad årskapacitet av 100.000 

borrmeter/aggregat och en berglossning av 35 ton/bm kommer produktionsförmågan av 

nio Simba W 469 riggar att ligga på dryga 30 Mton malm per år. 

Produktionskapaciteten för den en-maskinbestyckade Simba W 469 är ungefär densamma 

som för de två boms hydraulriggar som snart kommer att pensioneras, främst tack vare 

robotiseringen som möjliggör införandet av ett tredje obemannat skift. Antalet riggar 

kommer inte att reduceras nämnvärt men produktiviteten kommer att ökas avsevärt, 

eftersom en operatör kan övervaka upp till tre aggregat. 

Vidare är borrprecisionen avsevärt förbättrad jämfört med traditionella 

produktionsborrningsaggregat, vilket har gjort det möjligt att utöka avståndet mellan 

borrortema och därmed minska tillredningskostnadema. 

Produktionsborrning är väl lämpad för automatisering och robotisering, eftersom samma 

moment i borrningscykeln upprepas kontinuerligt och aggregatet är relativt stationärt. 

Miljön under jord försvårar driftsäker robotisering, men tillsammans med LKAB har 

Atlas Copco nu visat dess möjligheter. Resultaten har rönt stort intresse internationellt. 

Det råder ingen tvekan om att robotiserad produktionsborrning kommer att spridas vidare 

inom gruvindustrin. 




