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PALLBORRNING, VALA V BORRSTÅLSUTRUSTNING 

Sören Liljekvist, Chef Kommunikation och Utbildning, Secoroc, Fagersta 

Vid all pallbrytning är det viktigaste som finns en hög produktivitet, eftersom det 
är en stor del av totalkostnaden för losstagning och transport som är fast kostnad. 
Om den fasta kostnaden kan fördelas på mer m3 berg per tidsenhet sänks total
kostnaden avsevärt. 

Vad skall man då tänka på för att erhålla en så hög produktivitet som möjligt? Det 
viktigaste är en god planering av arbetet, men även om man redan har en god 
planering kan ytterligare göras och det följande är en redovisning av vad man kan 
göra i själva borrningsoperationen och då speciellt vid valet av borrstål. 

Vid valet av borrstålet är det tre parametrar, som är viktiga för produktiviteten 

1. Hög produktkvalitet och skötsel av borrstålet 
2. Bästa möjliga borrsjunkning 
3. Att borra så rakt som möjligt 

Nedan redovisas de tre parametrarna var för sig. 

1. Hög produktkvalitet och skötsel av borrstålet 

Om man räknar med alla kostnader som är involverade vid pallbrytning och för
delar dessa kostnader per timme, kommer man att se att denna kostnad är mycket 
hög. I Skandinavien är en vanlig siffra 2 000-3 000 SEK/tim. Av detta följer själv
klart att varje timmes produktionsbortfall "kostar" denna summa. 

En modern pallborrigg borrar cirka 40 000 bm/år vid enskiftsdrift och förbrukar 10 
st adaptrar om medellivslängden är 4 000 bm. Samma rigg förbrukar 20 st adaptrar 
om livslängden är 2 000 bm. Att byta adapter i en borrmaskin tar ca 1/2 tim, vilket 
ger en "kostnadsökning" (utan produktion), som är 10 000-15 000 SEK med den 
lägre livslängden. 

Att "fiska" bruten utrustning i hålet 10 tim/år "kostar" 20 000-30 000 SEK/år. För
utom kostnad för borrstålet om "fisket" misslyckas. 

Att försöka få upp en fastborrad sträng ur ett borrhål kan kräva en timme då och 
då och det är inte alltid säkert att man lyckas få upp den ändå. 20 tim försök att få 
upp fastborrad utrustning "kostar" 40 000-60 000 SEK/år. 
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Om man nu lägger ihop dessa ovan angivna "kostnader" får man 70 000-105 000 
SEK/år. Normal borrstålskostnad för en rigg enligt ovan är 300 000-500 000 
SEK/år beroende på hur hårt och förslitande berget är. Bara dessa tidigare nämnda 
produktionsbortfall har alltså "kostat" minst 14% och som mest 35% av hela 
borrstålskostnaden. (70 000:300 000 = 14%; 105 000:300 000 = 35%). 

2. Bästa möjliga borrsjunkning 

Vid pallbrytning är minst halva kostnaden att betraktas som fast om man räknar 
kostnaden i SEKJm3 . Genom att öka borrsjunkningen exempelvis 20% minskar 
man totalkostnaden per kubikmeter fast berg med minst 10% under förutsättning 
att produktivitetsökningen kan utnyttjas. Medelkostnaden vid pallbrytning för 
borrstålet kan uppskattas till 10% av totalkostnaden, vilket betyder att man genom 
att öka borrsjunkningen 20% har "betalat" hela borrstålskostnaden, givetvis fortfa
rande om produktivitetsökningen kan utnyttjas. Av detta exempel framgår betydel
sen av en hög borrsjunkning, vilket kan erhållas genom att välja rätt borrstålsut
rustning. 

3. Att borra så rakt som möjligt 

I de flesta beräkningar för hålsättning vid pallborrning har hänsyn tagits till de av
vikelser, som är oberoende av bergväxtens inverkan, dvs avvikelser som är mänsk
ligt beroende. Sådana fel är: 

a) utsättningsfel 
b) påhuggsfel 
c) inriktningsfel 

Normalt beräknas dessa avvikelser tillsammans ge 3% och växer linjärt med hål
djupet, eftersom man förutsätter att hålet, när man väl börjar borra, blir rakt. (Se 
Fig. 1) 

Om man nu har en bergväxt, som dessutom ger en hålkrökning, måste en ytterli
gare reducering av försättning och hålavstånd göras förutom den i tabeller antagna 
"raka" avvikelsen av 3%. Denna bergberoende avvikelse är dessutom växande med 
kvadraten på borrhålets djup. I praktiken har det visat sig att denna avvikelse kan 
uppgå till 2-3 m vid håldjup på 20-30 m. En reducering av försättning och hålav
stånd av denna storleksordning kan inte genomföras rent praktiskt, varför det vid 
dessa extrema bergberoende avvikelser alltid krävs bästa möjliga "styrutrustning" i 
borrsträngen. Men även små eller måttliga avvikelser i hålet påverkar livslängden 
på stängerna, varför styrutrustning alltid bör användas åtminstone vid håldjup över 
10m. 

Hur skall man då veta vilken borrstålsutrustning som är optimal? Nedan följer en 
kommentar till de i borrsträngen ingående komponenterna, som kan påverka borr
sjunkning och minimera hålavvikelsen. 
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1. Avsedd hålbotten 
2. Utsättningsfel 
3. Påhuggsfel 
4. lnriktningsfel 
5. Hålkrökning 

4 

2 

Fig I Orsaker till hå/avvikelser 

Borrkronan 

När man väljer borrkrona är normalt första alternativet idag en stiftkrona. Jämfört 
med skärkronor får man i de flesta fall för stiftkronor: 

1. ökad livslängd 
2. ökad borrsjunkning 

Hårdmetallen i en skärkrona är lött till kronkroppen medan stiften i en stiftborr
krona är ikrympta eller ipressade (Fig 2). 

Inlött skär lkrympt stift Fig2 
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När man inte behöver löda kan man använda en mycket slitstarkare hårdmetall, 
men samtidigt betydligt sprödare, vilket gör det omöjligt att löda dessa stiftkvali
teter. 

Livslängden på en skärkrona kan beräknas när man känner till slipintervallet (G), 
som är beroende av det berg man borrar i. Vid noggrann skötsel och hantering av 
borrkronorna skall man kunna slipa om en skärkrona 15 gånger (om kriteriet för 
omslipning följs) . Detta &er livslängden 16 gånger slipintervallet= 16 G (Fig 3). 

Skärkrona 

Slitfas 
__ 1--:-1__ 1 slipning 

Slipintervall (G). 
Livslängd 16 G. 

15 slipningar 

Fig3 

För små stiftborrkronor (.:S5 l mm) är det normala antalet slipningar minst 5 st och 
slipintervallet är 3-4 gånger så långt som för skärkronor i samma berg, dvs 3-4 G. 
För större stiftborrkronor (~64 mm) är det normala antalet slipningar 10 st och 
slipintervallet 3 gånger så långt som för skärkronor, dvs 3 G. Av detta följer att 
livslängden för små stiftborrkronor kan förväntas bli 6 gånger slipintervallet eller 
18-24 G, vilket är 12,5-50% ökningjämfört med skärkronor. It ex drifterborrning 
med moderna hydraulmaskiner kan slipintervallet ibland ökas till 5 G, vilket ger 
livslängden 30 G, som är nästan dubbla livslängden jämfört med skärkronor. 

Livslängden för större stiftborrkronor blir enligt ovan 11 gånger slipintervallet 3 G, 
vilket ger 33 G som är något mer än dubbla livslängden jämfört med skärkronor 
(Fig 4) . 

Stiftkrona 

Slitfas 
_ 1~ 1 -/ 1 slipning 

,,. .. - - -- ., 
',.•·:.-. / . · -
1)>· ( i 5 slipningar 

Slip intervall (3G-4G) . 
Livslängd 18 G- 24 G . 
(Livs längd 33 G med 1 O slipningar.) Fig 4 
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Förutom livslängdsökningen får man med stiftborrkronor en ökad borrsjunkning 
med 10-20%. Om denna produktivitetsökning kan utnyttjas blir kostnadsbespa
ringen per m3 lika stor som borrstålskostnaden. Om vi ökar produktiviteten med 
20% blir besparingen på fasta kostnader (per kubikmeter) 10% av totalkostnaden. 

Livslängden på ståldetaljer, dvs, nackadaptrar, hylsor och stänger beräknas också i 
borrmeter men är egentligen beroende av antalet slag som går genom borrstålet, 
dvs om man borrar snabbare ökar livslängden i borrmeter för ståldetaljerna. Man 
kan förvänta sig samma %-ökning som borrsjunkningen. 

Så, med beaktande av: 

1. ökad livslängd på borrkrona 50% 
2. ökad borrsjunkning 10-20% 
3. ökad livslängd på ståldetaljer 10-20% 

är det helt klart varför stiftborrkronor har blivit nästan allenarådande vid borrning, 
eftersom totalt kan man tjäna in lika mycket som borrstålskostnaden är normalt 
(Fig SA). 

Kostnad/m3 vid pallbrytning 

! Kostnadsbesparing 
---~ 

Fast 
kostnad 

Borrstål 

Skärkrona 

Fast 
kostnad 

Borrstål 

Stiftkrona 
sfäriska stift 

Stiftborrkronor med ballistiska stift 

Fig5a 

Den senaste utvecklingen av borrkronor har gett tillgång till stiftborrkronor med 
ballistiska stift. Ballistiska stift i borrkronor kan användas upp till berghårdheter på 
ca 220 MPa i tryckhållfasthet. Alla erfarenheter hittills visar att med ballistiska 
kronor får vi jämfört med stiftborrkronor med sfäriska stift: 
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1. ofta ökad livslängd på borrkronan uttryckt i antal borrmeter 
2. ökad borrsjunkning 10-20% 
3. ökad livslängd på ståldetaljer 10-20% 
4. rakare hål 

Dvs ungefär samma diagram som visats tidigare kan gälla igen som jämförelse 
mellan sfäriska och semiballistiska stift (Fig. 5B). 

Kostnad/m3 vid pallbrytning 

Fast 
kostnad 

Borrstål 

Stiftkrona 
sfäriska stift 

Kostnads besparing 

Fast 
kostnad 

Borrstål 

Stiftkrona semi
ballistiska stift Fig 5b 

För att erhålla bästa möjliga borrsjunkning skall man välja en borrkrona som med 
samma kontaktyta mellan hårdmetall och berg ger den bästa inträngningen per slag. 
Av de borrkronor som finns tillgängliga i Secorocs program är ordningen vad gäl
ler borrsjunkning enligt nedan. (Högsta borrsjunkningen först.) 
(Fig. 6, 7, 8 ,9) 

Fig6 
Drop Center-krona 
med ballistiska stift 

Fig 7 
Drop Center-krona 
med sfäriska stift 

Fig8 
Standardkrona 
med sfäriska stift 

Fig9 
Standardkrona 
med retrac-kjol 
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När det gäller rakheten ges rangordningen enligt nedan. (Krona som borrar rakast 
först.) 

1. Skärkrona 
2. Stiftborrkrona med ballistiska stift 
3. Stiftborrkrona med sfäriska stift 

Kjol med styrvingar (Retrac) skall väljas för att ge rakast möjliga hål. 

Kronfronten skall dessutom under hela sin livslängd ej tillåtas bli konvex, eftersom 
denna fronttyp har visat sig ge större awikelse än plana eller konkava fronter . 

När en stiftborrkrona slits sker detta mest på periferistiften, vilket gör att vid slip
ning av kronan slipar man mer på periferin. Av detta följer att en flat borrkrona 
tenderar att bli en aning konvex, medan Drop Center borrkronorna genom sin för
sänkta front blir planare och planare för varje slipning, men aldrig tenderar till att 
inta en konvex front. Av denna anledning skall man välja en Drop Center borr
krona där detta är möjligt. 

Om dessa tre kriterier vägs vid valet skall man välja 

1. Retrac-borrkrona med ballistiska stift och Drop Center front 
2. Retrac-borrkrona med sfäriska stift och Drop Center front 
3. Retrac-borrkrona med sfäriska stift och plan front 
4. Retrac-borrkrona med skär 

Det finns dock vissa begränsningar vid valet av borrkrona och det är för ovanstå
ende borrkronor: 

1. Max berghårdhet ca 220 l\1Pa och icke förslitande till medelförslitande. Begrän
sas av snabbt stiftslitage samt stiftbrott. 

2. Max berghårdhet ca 280 l\1Pa och medelförslitande till förslitande berg. Begrän
sas av att DC-fronten är vekare än Flat-fronten. 

Därför måste man vid mycket förslitande berg välja krona nr 3 och vid extremt 
förslitande berg krona nr 4. 
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Skarvstänger 

För pallborrning kan man välja tre alternativ av stänger, nämligen: 

1. Ythärdade skarvstänger, där endast gängpartierna är härdade 
2. Uppkolade skarvstänger, där samtliga ytor är härdade 
3. Upp kolade MF-stänger, dvs stänger med hangänga i en ände och hongänga i 

den andra 

Ythärdade skarvstänger är den stång som bäst tål omild behandling men har sämsta 
utslitningslivslängden. Ett bra val när man borrar krokiga hål och slarvar med hand
havandet. De uppkolade skarvstängema har bättre utslitnings- och utmattningslivs
längd men kräver mer omsorg från borraren, och att man borrar med minsta möj
liga hålkrökning, för att kunna utnyttjas. Eftersom produktkvaliteten tidigare 
nämnts som viktig för produktiviteten skall uppkolade skarvstänger användas, då 
de ger längsta livslängden och vi här även diskuterar att minimera hålavvikelsen. 

När man borrar med flera stänger och har standardskarvstänger och lösa hylsor 
förlorar man ca 6% energi i varje skarv beräknat på energin i stången före skarven. 
Om man borrar med ej helt åtdragna gängor kan energiförlusten per skarv gå upp 
till 10%. Vid flerstångsborrning är det alltså en fördel att använda så långa stänger 
som möjligt. 

Om man borrar med MF-stänger har man lägre energiförlust i varje skarv, p.g.a. att 
massan (vikten) i skarven är mindre. Energiförlusten i varje skarv är ca 3,5% 
(Fig 10). I praktiken minskar energiförlusten mer beroende på att MF-skarvarna är 
lättare att hålla åtdragna under borrning. Vid praktiska mätningar har det visat sig 
att man ökar borrsjunkningen ca 15% mätt på 18 m håldjup och med 38 mm 
skarvutrustning. Förutom den ökade borrsjunkningen tjänar man tid i snabbare 
hantering under skarvoperationen. Man behöver inte tillse att hylsan sitter i rätt 
ände på stången vid upptagning och man lossar skarvarna lättare p.g.a. den högre 
energin genom stångpaketet vid losslagning. 

i:)'j~ E 
,,. :"; 

~ _µ ,r· ··{~ I. 11:~ E 
. f .. 

~ -- '. -'f 
;1, 

~ -
=t:·. 

-6% -3,5% 

0,965E 
Fig 10 
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Ur rakhetssynpunkt skall man välja så grova stänger som möjligt i förhållande till 
den borrade håldimensionen, dvs med följande kombinationer som idealisk. 

Hål 

45-48 
51-57 
64 
76 
89-

Stång 

Hex. 28 mm repgänga 28 mm 
0 32 mm repgänga 32 mm 
0 38 mm FI-gänga 38 mm 
0 45 mm FI-gänga 45 mm 
0 51 mm FI-gänga 51 mm 

Vid borrning av hål djupare än 10 m rekommenderas att i stället för första stång 
använda ett styrrör med han- och hongänga enligt nedanstående tabell. 

Hål Styrrör Stång 

51-57 045 032, repgänga 32 mm 
64 056 038, FI-gänga 38 mm 
76 064 045, FI-gänga 45 mm 
(76 064 038, FI-gänga 38 mm) 
89 076 051, FI-gänga 51 mm 
(89 076 045, FI-gänga 45 mm) 
102 087 051, FI-gänga 51 mm 
(102 087 045, FI-gänga 45 mm) 

Om kombinationerna inom parentes används blir borrsjunkningen försämrad på 
grund av att styrröret har större tvärsnittsarea än stången. 

Vid kraftigt diameterslitage på kronan kan det även vara ekonomiskt riktigt att gå 
ner en dimension på styrröret, vilket då ger en något sämre 11 styrförmåga11

• Se 
nedan .. 

Hål Styrrör Stång 

76 056 038, FI-gänga 38 mm 
89 064 045, FI-gänga 45 mm 
89 064 038, FI-gänga 38 mm 
102 076 051, FI-gänga 51 mm 
102 076 045, FI-gänga 45 mm 

En kalkyl/avvägning måste då göras från fall till fall. 

Ibland hör man att styrröret kostar för mycket för att användas. Följande exempel 
visar dock att även om styrröret kostar en del lönar det sig att använda styrrör. 
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Antag att 76 mm hål borras med vanlig standardsträng. 5 st 3,6 m 045 mm an
vänds i strängen och man borrar där berget ger hålkrökning, som har gjort att vi 
har reducerat försättning och hålavstånd från det beräknade 2,5 m x 3,5 m till 
2x3 m. 

Utan styrrör 

5 stänger till en kostnad av index 
Totalkostnad 
Livslängd index 
Stångkostnad med hänsyn till livslängd 

Med styrrör 

4 stänger till en kostnad av index 
Kostnad för inköp 
Livslängd index 
Stångkostnad m h t livslängd 
1 styrrör kostnad index 
Livslängd index 
Styrrörskostnad m h t livslängd 
Summa kostnad stänger+ styrrör 

100/st. 
500 
100 
500 

100/st. 
400 
120-140 1) 
330-285 
200 

60-140 
335-145 
665-430 

Jämfört med 500 ovan (utan styrrör) erhålles en kostnadsändring av strängen på 
+33% till -14%, dvs i bästa fall har vi genom ökad livslängd betalat kostnaden för 
styrröret. 

Av totalkostnaden kan stängerna utgöra ca 4% ( 40% av borrstålskostnaden). Vi 
har alltså ändrat totalkostnaden med+ 1,32% eller - 0,56%. 

1) Ökning av livslängd p.g.a. minskad påkänning genom rakare hål. 

Tillbakagång till borrningsmönster 2,5 m x 3,5 m 

Produktionsökningen från 6 m3 till 8,75 m3 per borrad meter är 45%, vilket inne
bär att man har på totalkostnaden per utbruten m3 berg sparat minst 22. 5 %, vilket 
skall jämföras med borrstålets kostnadsökning av 1,32%. Kommentarer överflö
diga. 

Hylsor och adaptrar 

Här ges inga valmöjligheter, men om man använder hylsor i strängen skall hylsorna 
ha så liten ytterdiameter som möjligt med tanke på energiförlusten i skarven. Adap
trar, som har en slimmad del bakom gängan minskar påkänningen i gängförbandet 
och ger ökad adapterlivslängd. 
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Slipning av borrkronor 

En sliten borrkrona minskar normalt borrsjunkningen och vill öka hålkrökningen. 
Därför är det viktigt att slipa borrkronorna och att slipa i tid. Huvudkriteriet för 
omslipning är när man tappar borrsjunkning. I slitande berg har den allmännare
kommendationen för stiftborrkronor varit att slipa kronorna när slitfasen är högst 
halva stiftdimensionen för sfäriska stift samt högst 1/3 av stiftdimensionen för bal
listiska stift. Med tanke på att hålla uppe borrsjunkningen kan 1/3 av stiftdimen
sionen även för sfäriska stift vara lönsam att använda som omslipningskriterium 
och många har redan insett detta (Fig 11). 

Borrsjunkning 

_____,_,_ 
:G ,_, 

3G 

Sliputrustning 

Medelborrsjunkning 
Stiftkrona, semi
ballistiskt stift 

Medelborrsjunkning 
- - - - · Stiftkrona sfäriskt 
_ _ _ _ _ _(_ stift ' 

- - - - · Medelborrsjunkning 
Skärkrona 

Borrmeter 

Fig 11 

På marknaden finns två generella metoder att slipa om stiftborrkronor, nämligen 
med slipkopp eller med sliptrissa (Fig 12). P.g.a. rotationsaxelns läge har man när 
man använder en slipkopp en skärhastighet i centrum som är noll, varför slipningen 
måste utföras med en oscillerande rörelse för att kunna avverka över hela stiftka
lotten. Detta gör att slipkopp ej kan användas för att slipa om ballistiska stift. Om 
man väljer sliptrissa med ett fördelaktigare läge av rotationsaxeln har man bra 
skärhastighet i alla punkter på slitytan och man kan slipa alla rotationssymmetriska 
stiftprofiler med mycket gott resultat. Alla Secorocs slipmaskiner för stiftborrkro
nor utom Secoroc HG (handslipmaskin) är avsedda att användas med sliptrissa. 

-B--·-· 
Fig 12 Slipkopp och sliptrissa 
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Slutsats 

Av vad som tidigare har sagts har en idealisk borrsträng för pallborrning följande 
komponenter: 

I . Borrkrona Retrac, och om möjligt ballistiska stift, DC-front. 
2. Styrrör + MF-stänger 
3. N ackadapter med slimmning 

Kommentarer 

De i artikeln angivna kostnaderna är beräknade/uppskattade för att visa på de eko
nomiska konsekvenserna, som i de flesta fall är så uppenbara att de, även med fel
aktigheter i kostnadsuppskattningarna, leder till samma slutsats som redovisats i 
artikeln. Men genom att följa resonemanget kan alltid en mer exakt kalkyl göras för 
aktuellt jobb av fackmän inom pallborrningsbranschen. 




