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WASSARA- DEN VATTENDRIVNA ITH-HAMMAREN ÄR NU REDO FÖR 
VÄRLDSMARKNADEN 

Ingemar Marklund, Chef Gruvteknik, LKAB, Malmberget 

sammanfattnin<J 

Efter en halv miljon borrmeter kan vi nu tryggt säga 
att Wassara är klar för världsmarknaden. Wassara har 
uppfyllt alla förväntningar på borrsjunkning, verk
ningsgrad, tillförlitlighet och hålkvalitet. 

Fyra produktionsborriggar borrar idag omkring 25.000 
borrmeter per månad,~ 115 mm. 

LKAB har beslutat att övergå till enbart vatten ITH på 
nästa generations borraggregat som skall levereras av 
Atlas Copco för både Malmberget och Kiruna. 

Kidd Creek i Canada produktionsborrar skivpallar med 
Wassara med gott resultat. 

Den första sex tums vattenhammaren har borrat ett 36 
meter långt helt rakt pilothål för ortdrivningen i 
Malmberget. 

Historik 

De tidigast patenterade vattendrivna borrmaskinerna är 
från 1910. 1979 deltog jag i mycket preliminära tester 
tillsammans med Stabilator, Alimak och Luleå Högskola 
där vi undersökte ett koncept med vattendrivna ITH utan 
framgång. Tio år senare frågade Per Gustafsson, tidig
are anställd på Atlas Copco, om LKAB var villiga att 
prova vatten-ITH-tekniken. Med stöd av STU drev sedan 
bröderna Gustafsson och LKAB utvecklingen och 1991 
presenterade Dan Gustafsson den vattendrivna sänkham
marborrningen här på Bergsprängningskommitten. 

Idag har vi borrat en halv miljon borrmeter, huvudsak
ligen i LKAB:s gruvor. Förra året startade ett test i 
Kidd Creek, en kanadensisk skivpallgruva. Testresultat
en var alltigenom positiva och Kidd Creek använder i 
dag Wassara i sin normala produktion och har planer på 
utökad vattenborrning i stor skala. 1000 meter har 
också borrats i Atlas Copcos provgruva. 
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Fördelar med vattenborrnin9steknik 

Wassara, som den vattendrivna borrmaskinen är döpt 
till, kombinerar den hydrauliska borrmaskinens höga 
verkningsgrad och höga effekt med ITH-hammarens för
delar med slagverket längst in i hålet. Dessutom åstad
kommes en bättre miljö, ingen oljedimma, mindre hyd
raullolja och en mycket god hålrakhet. 

Om man jämför med hydrauliska topphammare så ligger 
vinsterna framför allt i betydligt lägre borrörskost
nader. En kort rotationsenhet i stället för en lång 
hydraulisk topphammare ger längre rörlängder och därmed 
mindre skarvtider. Borrsjunkningen minskar också obe
tydligt med håldjupet medan topphammarborrningen tappar 
effekt. 

Jämfört med luft-ITH är det framförallt den två och en 
halv till tre gånger högre borrsjunkningen samt hålrak
heten som är värdefull. Den bättre hålrakheten beror på 
att man kan ha tätare styrningar. Luft-ITH blästrar 
hårt på styrningar, rör och kronor och små spalter ger 
höga hastigheter och stort slitage. Wassaras spolhas
tighet är bara en tiondel och slitaget är minimalt. 

Resultat 

I Malmberget borras idag i huvudsak med Wassara. Re
sultaten från 1993 ser mycket positiva ut tack vare god 
borrningsprecision och en måttlig ökning av håldiame
tern från 105 till 115 mm. 

Borrnin9suppföljnin~ 1993 

Luft ITH Wassara 

Tot borrmeter 144.790 199.692 

Håldiameter, mm 105 115 

Arbetstimmar 11.145 12.790 

Specifik borrning, ton/bm 25,6 39,7 

Produktivitet, bm/manh 13,0 15,6 

Utborrad volym, dm3 /manh 112 162 

Uppborrad malm, ton/manh 333 620 

Den specifika borrningen är närmare 40 ton per borr
meter mot 25 ton per borrmeter vid luftdriven ostyrd 
ITH-borrning. 
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Detta har gett en ökn i ng av mantims effekten från 330 
till 620 ton per borrad timme. Resu l tatet visar alltså 
att borrningskvaliteten har haft den största betydelsen 
på produktivitetsförbättringe n. Borrmaskinens överläg
set stora effekt kan inte ti l lvaratas på gamla riggar 
beroende på långa hanteringstider i form av skarvning 
men framför allt dålig til l gänglighe t på riggen. Med 
det nya produktionsborrningsa ggr egat et f rån Atlas Copco 
kan vi utnyttja Wassar as höga e f fekt, se nedanstående 
borrsjunkningskurva, och de l ängr e borrören som inne 
bär kortare rörhanteringst i der. 
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Val av borrnin~sprinc i per i LKAB 

När LKAB skulle välja borrningsprinc iper för nästa 
generations borraggregat uteslöt s i första skedet luft
drivna ITH-hammare eftersom e n direkt teknisk- ekonomisk 
jämförelse kunde göras med e r f arenhe ter från Malmber 
get. Det som avgjorde till Wa ssaras fördel gentemot 
hydrauliska topphamma r e var i först a hand en rörkost
nadsminskning till 1/4 av hydrauli s k topphammarborr
ning. Den högre effekten del s beroende på högre netto
borrsjunkning vid stör re djup , men också på grund av de 
längre rören. Hela aggregatet kommer dessutom att ut 
sättas för mindre påkänningar. 
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Framtiden 

Wassara har visat sig fungera lika bra i alla hålrikt
ningar, uppåt, neråt och horisontellt. En bra borr
ningsprecision är lätt att åstadkomma, arbetsmiljön är 
utmärkt, nettoborreffekten hög och hela borrsystemet är 
relativt enkelt. Detta gör att många underjordsgruvor 
runt om i världen har visat stort intresse för maski
nen. Prospekteringsborrare, oljeborrare och till och 
med brunnsborrare är intresserade. Vi ser därför fram 
emot en mycket expansiv tid de närmaste åren. 




