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COPROD - En borrstålsnyhet. 
------------------------------------------------------

Kurt Strömbäck, Atlas Copco, Stockholm 

Hydraulisk bergborrning ger nästan obegränsade möjligheter att 

öka bergborrmaskinens slageffekt. Med konventionella skarv
stänger begränsas hålområdet till 127 mm, varav den grövsta 
håldimensionen förekommer sparsamt p.g.a ofördelaktigt dia
meterförhållande mellan borrkrona och skarvstång och begränsad 

spolkapacitet. 
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Hydraulisk topphammarborrning med borrör befinner sig fortfa
rande i ett utvecklingsskede för såväl ovanjordsbruk som under

jordsbruk. Erfarenheterna hittills är generellt sett mindre go

da vid borrning ovanjord. Bland annat blir borrningskostnaden 

hög p.g.a korta rörlivslängder. 

COPROD-metoden. 

COPROD-metoden är ett helt nytt sätt att överföra slag och ro

tation från borrmaskinen till borrkronan för krossning av berget. 

Slageffekten överförs via innerstänger medan rotationen överförs 

via en yttre rörsträng. Härmed elimineras de begränsningar som 

förknippas med en konventionell borrsträng eller rörsträng i 
samband med hydraulisk topphammarborrning. 

Med COPROD kombineras topphammarens höga borrsjunkning med rör

borrningens utmärkta hålrakhet och spolningsegenskaper. Metodens 

logiska separering av slag och rotation ger möjlighet till 
kraftiga effektökningar utan att äventyra COPROD-strängens 
livslängd. Kraftfullare borrmaskiner kan användas och grövre 

hål~imensioner kan borras med en kapicitet som ö~erträff~i 
både konventionell hydral,llisk topphammarborrning och sänkborr

ning med högsta förekommande arbetstryck. 

COPROD-strängen ( fig 1 ). 

Som sagts ovan är den bärande iden med COPROD att man separerar 

slag och rotation: 

* Slageffekten överförs via homogena innerstänger staplade på 
varandra. Ett omgiande rör och speciella plaststyrningar 
styr upp innerstängerna radiellt. Matningskraften, via ett 
speciellt hydrauliskt dämpsystem, säkerställer kontakten mel

lan innerstänger o~h borrkronan i längsled. 
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COPROD® DRILLING SYSTEM 
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Eftersom innerstängerna saknar gängförbindning blir förlus
terna vid överföring av slageffekten försumbara. Därmed eli
mineras också tidigare kända problem med höga hylstemperatu
rer och brännskador som kan leda till gängbrott hos konven
tionell skarvstålsutrustning. 

* Det omgivande tunnväggiga ytterröret är försett med koniskt 
gängade kopplingar. Rören gängas ihop till en komplett sträng 
som används för överföring av borrmaskinens rotation via en 
splineförsedd kronhylsa till borrkronan. Principen för över
föring av rotationen till borrkronan gör att COPROD-strängen 
i sin nedre del liknar en traditionell sänkborrmaskin. 

* Spolluften för renblåsning av borrhålet passerar i utrymmet 
mellan innersträng och ytterrör. Hög spolhastighet, för effek
tiv kaxtransport och renblåsning av borrhålet, uppnås med en 
begränsad spolluftmängd p.g.a av den välavvägda spalten mel
lan ytterrör och hålvägg. 
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COPROD-dimensioner. 

Efter omfattande funktionsprov och fältprov i såväl hårda som 
mjuka formationer introducerar Atlas Copco under 1992 nedanstå
ende COPROD-dimensinoner huvudsakligen för produktionsborrning 
i stenbrott och ovanjordsgruvor. Beteckningen på COPROD anger 
ytterrörets utvändiga diameter. 

* COPROD 89 för 105 - 127 mm borrhål. 
* COPROD 102 för 115 - 140 mm borrhål. 
* COPROD 127 för 140 - 165 mm borrhål. 

I samtliga fall används COPROD - sektioner ( innerstång och 
ytterrör) som är 6100 mm långa. 

Borrmaskinen ( fig 2 ). 

En ny hydraulisk borrmaskin, COP 4050CR, har utvecklats spe
ciellt för COPROD-systemet. Till skillnad från en traditionell 
topphammarmaskin är den utrustatad med en slagadapter utan 
gängor för överföring av slageffekten till innersträngen och 
en rotationsadapter för överföring av rotationen till ytter
röret. 

Dessutom är maskinen försedd med en speciell reflexdämpare som 
effektivt håller ihop stänger och borrkrona och skapar bästa 
möjliga kontakt mellan borrkronan och berget. Reflex-dämparen 
är en förutsättning, inte bara för att erhålla maximal kapacitet 
och livslängd på utrustningen, utan också för COPROD-systemets 
funktion. 

Borrmaskinens maximala slageffekt är 40 kW vid 3000 slag/min 
och högsta vridmoment är 2500 Nm. 
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Borraggregatet ( fig.3 ). 

Som bärare till ovanstående borrmaskin och COPROD-dimensioner 

används ett 18 tons bandgående borraggregat - ROC 942CR. Det är 

en vidareutveckling av ROC 942HP som används för borrning med 

konventionella skarvstänger. 

För COPROD har aggregatet utrustats med lämplig rörhanterings

utrustning som kan hantera 4 till 5 COPROD-sektioner beroende 

på COPROD-dimension. Därmed kan 24 till 30 m djupa hål borras. 

Hållutningen kan ställas in i de vinklar som vanligtvis före

kommer i samband med pallborrning. 

Installerad motoreffekt är 210 kW och kompressorns kapacitet är 

175 1/s vid max 10.5 bar. 



© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

267 

Fältproven. 

Omfattande fältprov har under lång tid genomförts på ett flertal 
platser i Sverige, Norge och Tyskland. I hårda såväl som mjuka 
formationer. Ur diagrammet ( bild 4 ) framgår de skiftkapacite
ter som uppnåtts dels med COPROD och dels med befintlig borrut
rustning på tre av fältprovplatserna. 

* I "gabbro" jämförs kapaciteten med en modern 18 kW topp
hammarutrustning försedd med 51 x 6100 mm skarvstänger. 
Borrmaskinen är inställd för optimal kapacitet och borr
stålslivslängd. 

* I "kalksten" jämförs kapaciteten med ett ca 20 tons borr
aggregat för roterande skärande borrning. Borrkronan består 
av en 95 mm pilotkrona försedd med 105 mm rymmare. Bergets 
ttyckhållfasthet är 1100 - 1200 bar. 

* I "kopparmalm" jämförs kapaciteten, under normala bergför
hållanden, med en sänkborrhammare som borrar 165 mm. Borr
rören är 6 m långa. Hammarens arbetstryck är 18 bar. 

Förutom den höga kapaciteten bekräftar fältproven en mycket hög 
livslängd på COPROD-sektionen. Den är väsentligt högre än för 
konventionell skarvstålsborrning och i nivå med de livslängder 
som gäller för borrör till sänkhammare. 
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Provresultat - En sammanfattning. 

Fältproven med COPROD har genomförts under realistiska former 
där befintliga borraggregat i vissa fall tagits ur drift under 
den tid som proven pågått. 

På de flesta provplatser har man uttalat sig mycket positivt 
beträffande den kapacitet och den hålkvalite som uppnåtts med 
COPROD. Med COPROD är nettoborrsjunkningen ungefär den dubbla 
jämfört med sänkhammarborrning vid höga arbetstryck. 

Spolningsegenskaperna är utmärkta vid borrning i de flesta fö
rekommande formationer. Under mycket svårborrade förhållanden, 
t.ex i kraftigt sönderskjutet berg och kraftig vatteninträng
ning finns risk för fastborrning, precis som för andra borr
metoder inklusive sänkhammarborrning. Här pågår det en vidare
utveckling av COPROD-konceptet i syfte att minska eller elimi
nera svårigheterna. 

Med COPROD har man även fått tillgång till ett mycket konkur
renskraftigt alternativ till rotationsborrning. Med hänsyn till 
metodens kapacitet och borragregatets vikt och smidighet bör 
det vara ett intressant alternativ även till tyngre utrust
ningar för roterande krossande borrning. 

Ekonomi. 

Förutom väsentligt ökad borrkapacitet erbjuder COPROD-metoden 
fler möjligheter till en förbättrad totalekonomi. Hålens kva
lite gör det möjligt att optimera borrplanen för högre produk
tion per borrad meter. Kostnaden för sprängmedel och skut
hantering minskar. Ett jämnare styckefall bör även på ett po
sitivt sätt påverka kostnaden för efterföljande lastning, 
transport och krossning. 

Det totala bergborrningskunnandet. 

COPROD är ett resultat av det totala bergborrningskunnandet 
där samtliga ingående komponenter, borraggregat, borrmaskin 
och borrsträng utvecklats till en väl fungerande enhet. 




