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Stiftborrkronor med ballistiska stift - fälterfarenheter 

Sören Liljekvist. Chef Kommunikation och Utbildning, 
Secoroc. Fagersta 

Ballistiska stift i stiftborrkronor har funnits på marknaden i ca 5 år. 
Borrkronorna. som från början var avsedda för lösa och lättborrade for
mationer har. till stor del genom kundinitiativ. kommit till användning 
i hårdare och hårdare bergarter och även i mycket mer förslitande berg
arter än vad som ansetts möjligt. En vanlig rekommendation har varit 
att ballistiska stift kan användas upp till medelhårt berg (~220 MPa). 
som är icke förslitande till medelförslitande. Slipintervallerna skall 
i det medelförslitande området hållas kortare än vid användning av sfä
riska stiftborrkronor . Nedan följer en redovisning av ett antal prov 
där resultatet vi sat fördelar utöver det förväntade för ballistiska 
stiftborrkronor. samt att tidigare rekommendationer när de skall använ
das måste justeras. 

Arbetsplats: KUJ. väg 22 - 1045 m 
Berg: Gråberg 
Drifterborrning med Atlas Copco COP 1440 
Krondimension: 48 mm 

Borrkrona Antal Livslängd Slipintervall 
Typ m hål 
-27 5 300 5 

(Sfärisk) 
-37-67 5 331 10 

(Ballistisk) 

Borrsjunkning 

Index 100 

Index 124 

Slitaget på -27 var 14 µ/borrmeter jämfört med 10 µ/borrmeter för krona 
-37-67 . 

I detta prov erhölls alltså med ballistiska stift i borrkronorna: 
- längre slipintervall 
- 10% längre livslängd 
- 24% ökad borrsjunkning. 

Oväntat med den väsentligt ökade borrsjunkningen i kombination med den 
fördubblade slipintervallen. 
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Arbetsplats : Glödberget 
Berg: Kvartsrik granit 
Drifterborrning med COP 1038 
Krondimension : 48 mm 

Borrkrona Antal Livslängd 
Typ m 

-27 (Sfärisk) 97 286 

-37 -67 438 484 
(Ballistisk) 

Slipintervall Borrsjunkning 
m 
50 Uppgift 

saknas 
200 Uppgift 

saknas 

I detta prov erhölls alltså med ballistiska stift borrkronorna 
- 69% längre livslängd 
- 4 gånger längre slipintervall . 

Förvånande med den mycket högre livslängden i kombination med den 
väsentligt längre slipintervallen. 

Arbetsplats : Viscaria 
Berg: Tuff 
Drifterborrning med Tamrock HL538 och Boart HD150 . 
Krondimension : 48 mm 

Borrkrona Antal Livslängd Slipintervall 
Typ m m 

-27 (Sfär) 180 244 23 
-37 -67 (Ball) 70 
-37 -67 (Ball ) 555 304 Ingen slipn 

-37-67 (Ball) 911 356 76 

Borrsjunkning 

Uppgift 
saknas 
Uppgift 
saknas 
Uppgift 
saknas 

De ballistiska stiftkronorna. som ej slipades gav >25% längre livslängd 
i jämförelse med de sfäriska stiftborrkronorna . De ballistiska stift 
kronorna. som slipades med ca 3-dubbla slipintervallet jämfört med de 
sfäri ska stiftkronorna gav i jämförelse med dessa >46% längre livs 
längd . 

Förvånande med den relativt lilla ökningen av livslängden på de balli s
ti ska stiftkronorna som slipades 4 gånger. jämfört med de som ej 
slipades . 

Arbetsplats: Royal Oak Mines. Kanada 
Berg: Mediumhårt men extremt förslitande 
Drifterborrning med Boart HD150 
Krondimension : 45 mm 
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Borrkrona Antal Livslängd Sl i pi nterva ll Borrsjunkning 
Typ m m m/min - bom 

vä hö 
-27 10 43,7 4,4-26 ,5 1.26 1. 10 

(Sfärisk) 
-37 -67 8 48 ,2 6,6-20 1.41 1.38 

(Ballistisk) 

Den bättre livslängden för de ballistiska stiftkronorna motsvarar en 
minskning i kronförbrukning av 400 borrkronor/år . Ökad borrsjunkning 
med ballistiska sti ft kronor med 12% och 25% på respektive vänster och 
höger bom . Det här är ett berg där man tidigare ej ens har övervägt att 
använda ballistiska stiftborrkronor . 

Arbetsplats : River Gold, Wawa, Kanada 
Berg : Mediumhårt-Hårt och mycket förslitande 
Dri fterborrning med Atlas Copco COP 1238 
Krondimension : 45 mm 

Bor rkrona Antal Status Livslängd 
Typ m 

-27 (Sfärisk) 2 Hm -skador 99,7 
5 OK 105,5 

-37 -67 4 Hm-skador 64 
(Ballistisk) 7 OK 160 

Slipinter - Borrsjunkning 
vall m m/min 

38 0,9 

26,6 1.4 

Uppföljningen avbröts i detta läge, eftersom den ökade borrsjunkningen 
(+55%!) gav en sådan markant sänkning av tot alkostnaden per m3 utbrutet 
berg att det kla ra valet var borrkronan med ballistiska stift. 40% ökad 
borrsjunkning och tillgång till två gavlar ger en sänkning av total
kost naden per m3 utbrutet berg som motsvarar kostnaden för hela borr 
strängen. Den extremt förbättrade borrsjunkningen i ett sådant här hårt 
berg är inte väntad. I fö rväg skulle bedömningen vara närmare +10%. 

Arbetsplats : Falconbridge, Kidd Creek . Kanada 
Berg : Gabbro ~23 000 psi (160 MPa). sli t ande 
Dri fterborrning med Tamrock L550 på en Jarvis Clark Jumbo 
Krondimension : 38 mm 

Borr krona Antal Livslängd Slipintervall 
Typ m hål 

Skärkrona Gruvstd . ~75 2 
-27 2 Ej färdigkörd 2 

(Sfärisk) 
-37 -67 6 102 ,2 8-10 

(Balli stisk) 

Borrsjunkning 
m 

0,52 
0,4 

0,56 

153 



© 1996, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1996

154 

Stiftborrkronor med sfäriska stift användes ej eftersom borrsjunkningen 
ansågs vara för låg, vilket också bekräftades i provet och var anled
ningen till att de två provkronorna med sfäriska stift ej kördes fär
digt . Det ökade slipintervallet för ballistiska stiftkronor blev här 
avgörande. eftersom man kunde borra salvan med 6 ballistiska stiftkro
nor i stället för ~30 skärkronor med bibehållen borrsjunkning. 

Provplats : LKAB. Malmberget 
Berg : Kaptensmalmen 
ITH-borrning med Wassarahammaren · 
Krondimension : 115 mm 

Borrkrona Antal Livslängd 
Typ m 

Var .1 (Sfär) 5 301 

Var .2 (Sfär) 3 331 

Var .1 (Ball) 6 304 

Var .2 (Ball) 3 358 

Var .1 + 2 (Ball) 4 304 

Slipintervall 

~70 m 

" -

4 st slipint 70 m 
2 st utan slipn 
2 st slipint 70 m 
1 st utan slipn 

Utan slipni ng 

Med ballistiska st ift och utan slipning erhölls en livslängd >300 m. 
vilket innebär att en full krans kan borras utan kronbyte. 

Ett annat prov gav ett medelvärde på 338 m för 22 st borrkronor med 
ballistiska stift utan omslipning jämfört med ett medelvärde på 326 m 
för 10 st borrkronor med sfäriska stift och med 4 omslipningar . 

Kronorna med ballistiska stift utan omslipning för lorade under livs
längden 1.3 mm på diametern jämfört med 3.4 mm på kronorna med sfäriska 
stift. Det ringa diameterslitaget är mycket väsentligt , eftersom man 
parar kronor med styrningar i strängen . 

Som sammanfattning av de redovisade resultaten från olika platser måste 
en justering göras av rekommendationen när borrkronor med ballistiska 
st ift kan användas . Dagens rekommendation är: 

Det går inte att ge en tillförlitlig rekommendation. därför 

PROVA PÅ DIN ARBETSPLATS! 
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-27 (Sfäriska stift) -37-67 Ballistiska stift 
-27-67 (Ballistiska stift) 

Var .l Sfäriska stift (enl. bild) alt. Ballistiska stift. 
Var.2 Sfäriska stift (utan kaxspår) alt. Ballistiska stift. 
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