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SLITSBORRNINGSTEST MED WASSARA 
Ingemar Marklund G-Drill AB 

Sammanfattning 

G-Drill har i LKAB utvecklat en slitsborrningsmetod som är funktionssäkert och flexibel, samt 
tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt jämfört med alla andra hittills prövade metoder för 
öppningsstigar i skivraset. 

Utrustningen blir lättare och smidigare än metoder som borrar grova (> 700 mm) öppningshål. 
Dessutom finns stora möjligheter att borra spränghålen med samma rigg. 

Tester som utförts visar mycket bra resultat både beträffande slitsborrningen och 
sprängningsresultatet. 
Sprängningstekniskt är det hålprecisionen på spränghålen i förhållande till den fria ytan, 
svällutrymmet och inspänningsvinkeln som begränsar salvlängden. 
Med slitsborrning kan man enkelt öka den fria ytan och svällutrymmet genom att borra flera 
hål. 
Tre slitshål på ©215 mm har ungefär samma utslagsyta som ett (/) 700 mm grovhål. 
5 slitshål motsvarar en ©1200 mm öppningsstig. 

Metoden är utprovad i LKAB med befintlig utrustning som har anpassats för slitsborrning. 
22 slitsar är borrade hittills med 2 till 8 hål i slitsen. 
Hållängder från 14 till 52 m. 
11 stigar är skjutna från 14 till 3 2 m. 

Slitsborrningstekniken och sprängningstekniken är så väl utvecklad att den kan betraktas som 
kommersiellt färdig och funktionssäker. 

Inget borraggregat finns framtaget för att kunna borra både slits och spränghål. 
Sprängningstekniskt återstår mycket arbete för att optimera slitsens dimensioner i alla led. 

Bakgrund 

Alla sprängares mål är att åstadkomma en fri yta att spränga mot. Dels för att "förvandla" P
vågen i den fria ytan till en dragvåg och dels för att gaserna skall få möjlighet att bryta lös 
berget. 
Den vanliga metoden att åstadkomma en fri yta vid öppningar är att borra ett grovhål eller flera 
smalare hål. Hålprecisionen i öppningshålet och spränghålen begränsar salvdjupet. Genom att 
borra grova öppningshål eller flera smalare hål och borra spränghålen med bra precision kan 
man i dag åstadkomma relativt långa salvor med bra indrifter. 7,5 m salvor i ortdrivning med 
0250mm grovhål och bra precision på spränghålen ger i det närmaste 100 % indrift. 

För skivrasöppningar borras i Kiruna(/) 700 mm grovhål med Raise 700 så kallad 
klosterborrningsteknik och Wassarahammaren. Ca 4500 m öppningar har borrats med denna 
metod med stiglängder upp till 45 m. Bra resultat om precisionen på spränghålen är bra. 

Skivpallgruvor använder ofta(/) 1200 mm öppningshål upp till 50 m med bra resultat. 

Bergets egenskaper utgör alltid en riskfaktor. Trasigt berg, stora sprickzoner och stora grottor 
gör att man måste arbeta med stora marginaler för att få rimlig säkerhet i långa öppningar. 
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Personalens kunnande om hela processen och intresse är av mycket stor betydelse, men hela 

processen måste tekniskt vara "säker" för att man skall kunna tillämpa nollfelstanken. 

Slitsborrningsiden 

Under 1996 växte tanken på att borra slitsar i stället för runda öppningshål. 

Iden tycktes från början som ganska orealistisk, men efter några enkla tester på hösten 1996 

kunde vi konstatera att borrningsmetoden var fullt möjlig även om mycket utvecklingsarbete 

låg framför oss. 

Under 1997 har 19 slitsar borrats i Malmberget de flesta med fem hål i slitsen. 

Upp till 8 hål har testats med bra resultat Se nedan bild 1. Den längsta slitsborrningen var 

52m. 
10 slitsar är skjutna, alla med bra resultat. 

Malmberget har beslutat att satsa på denna metod som huvudmetod för öppningar 

Kiruna testar just nu metoden, och vid Bergsprängningskommitten möte vet vi säkert 

resultatet. 

Bild 1. Slits med 8 hål bo"at med Wassara i Malmberget 

Borrningsförf arandet 

- Först borras ett normalt ©215 mm hål med en styrd Wl50 maskin. 

- Därefter byts till specialmaskinen med den nya maskinstyrningen. 

- Pilotröret i maskinstyrningen förs in i det borrade hålet, och det nya intilliggande borrhålet 

borras. 
- Piloten flyttas därefter till det sist borrade hålet o.s.v. 
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Borrningsutrustning 

Den borrigg som används är en grovhålsrigg för(/) 250mm:s öppningshål i ortdrivning och 
utvecklad för horisontell borrning. Riggen har modifierats för uppåtriktad slitsborrning. 

Maskinstyrningen som är kärnan i slitsborrningsprocessen har utvecklats av G-Drill och är nu 
patentsökt. Flera prototyper har passerat revy sedan iden kläcktes. Den nuvarande lösningen 
är säkert inte den sista, men vi har löst problemet med montage och demontage för hammare 
och krona. Avståndet mellan piloten och maskinen är också optimerat i våra bergförhållanden. 
Livslängderna är tillfredsställande men förbättringspotential finns . Bild 2 

Bild 2.Bo"maskinsstyrning för slitsborrning med Wassara 

Sprängningsteknik 

Vid sprängning mot ett runt hål blir inspänningsförhållandena ogynnsamma. 
Den fri ytan som åstadkommes av ett runt hål blir betydligt mindre än hålets diameter Se fig 1. 
En hålavvikelse har stora konsekvenser och speciellt om man inte kan mäta in hållägena. 

En slits är mycket mer gynnsam att spränga emot. Den fria ytan är mycket lätt att variera från 
fall till fall genom att ändra antal hål i slitsen. 

I Malmberget har man valt att borra fyra(/) 215mm hål i stiglängder upp till 19 m, fem hål upp 
till 29 m, sex hål upp till 36 m, och sju hål över 36 m. 

Svällutrymmets betydelse har diskuterats mycket. 
Ett (/) 700 mm hål har en area på 38,5 dm2 

En slits med 7 st ©215 mm hål har ca 26 dm2 area. Men ger en utslagsytan som nästan blir tre 
gånger så stor som för ett 0700 mm grovhål. se jig 2. 
Toleranserna mot felborrning blir därför betydligt större med slits än med ett grovhål. 

De sprängningsresultat som hittills uppnåtts har varit 100% lyckade trots stora hålavvikelser i 
spränghålen. Laddningen av spränghålen har utförts med bra kvalitet. Två sprängkapslar i varje 
hål och hänsyn har tagits till "verkligt" hålläge. Intervalltiden mellan varje hål har varit min 
0,5sekunder. 
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Svällutrymme 385 dnrlm 
Utslagsyta ca 0,5 m1/m 

Figur 1. 
Normal raiseöppning i Kiruna 

Vidareutveckling 

Svällutrymme 260 dm3/m 
Utslagsyta ca 1,3 m1/m 

Figur 2. 
Slitsöppning för 40 m lång öppningsstig 

Två intressant områden för vidareutveckling av slitsmetoden kommer att bearbetas under 

1998. 

1. Optimering av antal hål i slitsen och hålens diameter. 

Den stora frågan är hur stort svällutrymme som erfordras vid stigar när man kan ha långa 

intervalltider och berget trillar ned. Behövs 20, 30, 40 eller 50% svällutrymme för första 

hålet. Svar på den frågan kan knappast fås utan att man provocera en fastskjutning. 

2. Framtagning av ett borraggregat som kan borra både slits och spränghål enligt LKABs 

kravspecifikation. 

Under denna vår kommer flera 40 meters stigar att borras och skjutas med slitsmetoden. 

Jag är övertygad om att denna metod kommer att ersätta alla andra öppningsmetoder i LKAB. 

Många andra gruvor har också visat stort intresse för slitsar. 




