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Raise Boring på nya marknader 

Johan Stagnebo, Project Coordinator, Skonsko Raise Boring AB 

1. INLEDNING 

Under åren från mitten av 1960- talet har flera metoder för mekaniserad 
ortdrivning utvecklats med mer eller mindre framgång. Den mest 
framgångsrika metoden benämdes raise boring och är idag världs standard 
för mekaniserad drivning av schakt. 

2. METODBESKRIVNING OCH FÖRDELAR 

Inom raise boring placeras riggen på en förgjuten betongplatta ovan jord 
eller under jord och dess maskinplattor förankras med bergbult. Riggen ställs 
in för aktuell lutning (0 - 90 · ) och förbereds för pilotborrnings fasen. I denna 
fas borras ett 279 - 381 mm hål med hjälp av en rullborrkrona ner till en lägre 
nivå där pilotkronan avlägsnas från rörsträngen och en större rymmnings
krona monteras. Under pilothålsfasen används vatten eller luft för att 
avlägsna borrmaterialet från hålet. Dagens rymmningskronor har 
varierarande storlekar från 660 mm upptill ca 6000 mm. Vid denna fas dras 
kronan tillbaka mot raise boring maskinen med hjälp av hydraulisk kraft och 
borrkaxet faller ner till den lägre nivån och avlägsnas med hjälp av 
hjullastare eller liknande. 

Figur 1 Raise Boring processen 
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Sedan mitten av 60-talet, när The Robbins Company, USA, introducerade den 
första maskinen byggd enbart för raise boring, har fördelarna blivit mer och 
mer uppenbara. Den främsta av dessa är den höga säkerheten, eftersom 
operatörerna inte behöver vistas i stigen under ortdrivningen. Risker, som 
fallande block, gaser och hantering av sprängämnen är helt eliminerade. 

Den andra stora fördelen är tidsbesparing. Det visar att raise boring är två till 
tre ggr snabbare än konventionell borrning - sprängning och är på så sätt 
mer ekonomisk. 

En annan fördel är att metoden eliminerar sprängskador på omgivande 
berg. Detta resulterar i släta och fina schaktväggar vilket i sin tur leder till 
lägre friktionsförlust i ex. ventilationsschakt. Dessutom är risken för överberg 
minimerad vilket leder till lägre kostnad vid lining av färdigt schakt. 

Mindre arbetskraft, mindre berg att hantera, kortare konstruktionstid och 
ökad säkerhet leder till en tidigare tillgänglighet och minskad 
produktionskostnad för det aktuella schaktet. 

3. APPLIKATIONER 

Raise boring används både i gruv och anläggning projekt över hela världen. 
Nedan specifieras ett antal användningsområden för raise boring schakt: 

Gruv: 

Material transport 
Ventilation 
Personal transport 
Malm störtning 
Återfyllnad 
Dränering 

4. BERGBORRNINGS PRINCIPER 

Anläggning: 

Tryck-, kabel-, luck- och svallschakt 
Lagrings silos 
Ventilation av väg och järnvägs tunnlar 
Dagvatten schakt 
Serviceschakt (kablar, slangar, rör ... ) 
Trapp och hiss schakt 

Två mekaniska processer är verksamma vid borrningen: 

Cratering 

Kerf Breaking 

Cratering är termen som används för att beskriva den krossande aktiviteten i 
berget direkt under kontaktytan mellan berg och tungsten karbid stiftet. 

Kerf breaking uppstår då radiella sprickor når varandra och formar ett chip 
mellan de två cutter spåren. För att kerf breaking skall uppstå krävs ett visst 
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penetrations djup hos cutterstiftet. Detta djup är en funktion av berget 
egenskaper och avståndet mellan stiftraderna. 

Modern raise boring andvänder sig av kerf breaking för hela borrhuvudet 
genom att placera ett antal circulära cutters på det roterande borrhuvudet. 
Cuttrarna är utrustade med antingen enkelradiga eller flerradiga tungsten 
karbid stift. När huvudet roterar mot bergytan och belastas kommer 
cuttrarna att rulla mot ytan och krossa berget. 

Figur 2 
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Zone of tensile failure 

Figur 3 Kerf Breaking 

5. UTRUSTNING 

Verksamma maskintyper på dagens marknade är framförallt följande: 

Robbins 23 - 123 (Likström, växelström och hydraulik) 

Tamrock 400 - 2400 (Likström+ hydraulik) 

lndau (hydrauliska) 

Dresser, 1-R, Subterranea, Wirth 

Dessa maskiner täcker in schakt med diametrar mellan 300 mm till över 6000 
mm och schakt djup upp till och även över 1000 meter. Viktiga data för en 
raise boring maskin, som direkt styr dess kapacitet, är framförallt vridmoment 
och dragkraft. Dagens maskiner har vridmoment som varierar mellan 30 - 600 
kNm (kontinuerlig drift) och dragkraft som varierar mellan 50 - 1000 ton (vid 
rymmning). 

Borrsträngen är den mekaniska kopplingen mellan kronan (rymmning eller 
pilot) och raise boring maskinen. Denna koppling möjliggör överföring av 
rotation och dragkrafter mellan krona och maskinen. Designen (rördiam., 
kvalitet samt gängförband) av en rörsträng bör harmonisera med storleken 
på maskinen som används, rymmningens diameter och schaktlängden. 
Rörkomponenterna är tillverkarde i hanterbara längder och vikter som är 
enkla att transportera och lagra. 
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Cutters används för att skära berget under rymmnings fasen. Cuttrarna 
monteras direkt på rymmningshuvudet genom bultningförband och är en 
förbrukningsvara inom raise boring. En cutter har flera stiftrader integrerade i 
en stål cutter rulle innehållande en fettfylld lagrad centrumaxel. Tungsten 
karbid stiften placeras på olika avstånd beroende på vilken bergkvalitet och 
hårdhet de förväntas arbeta i. 

Rymmningshuvudet är den komponent som bestämmer det färdiga 
schaktets diameter och är den utrustningsdetalj som cuttrarna placeras på. 
Rymmningshuvudet kan sägas bestå av tre komponenter: Stam, bashuvud 
samt sadlar. Stammen är ofta den komponent som utsätts för de största 
påfrestningarna och är därför förstärkt i både liv och gängförband. 
Bashuvudet är den stålkonstruktion som sadlar och stam monteras på. I 
sadlarna som bultas eller svetsas på bashuvudet placeras cuttrarna och 
förbinds med bultförband. 

Reamer 

Figur 4 Borrsträngs komponenter 
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Figur 5 Exempel på cutterdesign 

6. STYRUTRUSTNIG 

Under senaste 10-års perioden har kravet från kunder och beställare ökat 
vad avser träffsäkerheten på pilotborrningen. Utifrån styrverktyg använda i 
olje- och djuphåls borrning har några företag utvecklat en styrutrustning för 
raise boring. På dagens europeiska marknad finns framförallt två företag som 
erbjuder utrustningar som klarar av att styra från vertikala ner till nära 
horisontella pilothål. Nedan följer en kort teknisk beskrivning av ett vertikal 
styrande verktyg. 

Verktyget består av två borrör i normal längd. Den övre benäms "Pulser sub" 
och den undre benäms "Steering sub" som i sin tur består av ett icke 
roterande skal, där centrumdelen överför vridmomentet till pilotkronan. 
Detta rör innehåller även all nödvändig styrelektronik samt det hydrauliska 
styrribsystem som korrigerar en eventuell avvikelse. Elkraft till systemet alstras 
av en turbin som överför energin från spolvattnet till en generator. Dessa 
komponeneter är placerade i "pulser sub" . Från borrplatsen kan man vidare, 
via en PC, följa hur verktyget beter sig under pilotborrningen. 

Försök med ovan verktyg visar att man vid borrning ner mot 400 meter kan 
garantera en tolerans inom 0.25- 0.5 % avvikelse. 
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7. MARKNADER 

Raise boring marknaden kan delas i tre olika segment. Gruvor, 
vattenkraftverk och övrig anläggningsindustri. Då det handlar om mycket 
kapital intensiv utrustning som kräver erfarenhet och stort kunnande då den 
handhavs är det endast vissa gruvor som har ett underlag för att införskaffa 
egen utrustning. Resterande behov av raise borrade schakt inom marknaden 
täcks av ett tiotal internationella raise boring entreprenörer, som i konkurrens, 
tävlar om att utföra schakt av diverse slag. 

Det svenska kunnande inom branschen är väl känt över hela världen och 
under 1995 utfördes uppdrag av svenska entreprenörer, i hård konkurrens, 
inte bara i Norden utan äve n i länder som Sc hweiz, Portugal, Italien, 
Storbritanien (Jersey), Malaysia, Taiwan och Fiji. I de tre sistnämnda länder är 
helt nya marknader för raise boring tekniken som schaktdrivningsmetod och 
ett viktigt kriterium, förutom snabbheten, till varför den har valts är arbetsmiljö
och säkerhetsaspekter. Asienmarknaden, med sin starka tillväxt inom 
området för infrastruktur, kommer även fortsättningsvis vara i ett stort behov 
av stigorter för ventilation av vägtunnlar, för ledning av vatten i 
vattenkraftverk osv. Länder som Kina, Veitnam och Laos kommer därför snart 
att finnas med på d en nya och expanderande marknaden för raise boring. 




