STRAIGHT
FORWARD
DRILLING
Den vattenhydrauliska DTH-tekniken

Borrteknikens utveckling

STRAIGHT
FORWARD
DRILLING
Wassara-tekniken använder vatten för
att driva sänkborrhammaren, något
som gör den till ett överlägset val för
många borrapplikationer där luftdriven
sänkborrhammare, topphammare eller
roterande borrutrustning normalt används.

Den mekaniserade borrningen i gruvdriften började för 140 år
sedan med uppfinningen av den pneumatiska topphammaren.
Produktivitetskraven tvingade fram en ständig utveckling av ny
teknik och möjligheten att borra långa och raka hål var ett stort
steg i den riktningen. Idag är den senaste stora innovationen den
vattendrivna sänkborrhammaren från Wassara.
Wassaras vattendrivna DTH hammare är den miljövänligaste
slående borrmetoden som finns idag. Ingen olja används för
smörjning, vilket innebär att luft och vatten inte förorenas,
samtidigt som vattnet binder allt damm effektivt.
Vatten kan heller inte komprimeras, en nyckelfaktor som
Wassaras hammarsystem drar nytta av: energibehovet som krävs
för att driva hammaren minskar och genererar därmed en stor
kostnadsbesparing jämfört med vanlig luftdriven borrning.
Wassara-applikationer som gör skillnad
Ett urval av applikationer där borrning med Wassara gör skillnad
• Känsliga formationer
• Rördrivning
• Förborrning för jetinjektering i dammar och markteknik
• Jetinjektering
• Långa hål i underjordsbrytning

På Wassara är vi mycket stolta över vår vattendrivna
DTH-hammare. Ett intensivt utvecklingsarbete har genom åren gett en helt unik produkt där vatten används
för att driva ett borrsystem istället för luft. Den vattendrivna borrningen har många funktioner och fördelar,
beprövade med över 20 miljoner meter borrhål bara i
LKAB’ s gruvor.
Johan Jeansson, Utvecklingschef, LKAB Wassara
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Effektivitet ɳ

Hur Wassara fungerar
Sänkborrhammaren

Svårslagen prestanda

Wassaras hammare är idealisk för användning i såväl hårda,
stabila bergborrapplikationer som vid borrning i lösa applikationer
som kräver rördrivning. Jämfört med konventionella hammare
såsom luftdrivna sänkborrhammare eller topphammare finns det
väldigt många fördelar med Wassaras vattendrivna DTH hammare.
Några av dessa inkluderar låg energiförbrukning, renare miljö,
minimal hålavvikelse, kapacitet att borra djupare, en hög uteffekt
samt minimal påverkan på den omgivande marken.

frekvens. När vattnet lämnar hammaren tappar det nästan allt
tryck och håller en låg hastighet. Detta är dock fortfarande
tillräckligt för att spola borrkaxet upp till ytan och rengöra
borrhålet. Dessutom hjälper den hydrostatiska pelaren, som
skapas ovanför hammaren, till att hålla hålet stabilt och förhindra
en potentiell kollaps. Detta stoppar också vatten från att dras
in i borrhålet, vilket ökar hålstabilitet samt avvärjer potentiella
miljöproblem.

Wassaras vattendrivna hammare har dessutom bara två
rörliga delar: slagkolven och sliden. Med så få rörliga delar ger
den smarta lösningen tillförlitlig prestanda vid borrning i de
mest utmanande förhållanden. Vatten med upp till 180 bars
matningstryck används för att driva hammaren vid en hög

Filter

Högtrycksvatten (upp till
180 bar)

När man jämför en luftdriven DTH med en vattendriven DTH, vilket
i princip fungerar på samma sätt, finns det betydande skillnader.
Energin per slag kan uttryckas på följande sätt:
E räknas ut med kolvmassan (𝒎) gånger kolvanslagshastigheten
(𝒗) i kvadrat, delat med 2.

Kolven står i position, redo att slå.

Borrkrona

Slagkolv
Slidhus
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Kolvens massa och det trycksatta området bestäms av diametern
på maskinröret och är därför tämligen fast. Anslagshastigheten
beror på kolvmaterialegenskaper och är därför också en
parameter som inte kan förbättras avsevärt. Men trycket hos
mediet som driver sänkborrhammaren är en parameter som kan
ökas och förbättras markant för en hydraulisk hammare.

Chuck

Slid

Sliden öppnar och kolven går tillbaka från sitt slagläge.

Uteffekten (P) är lika med trycket i mediet (p) som driver
kolven, gånger kolvens trycksatta område (A), gånger
kolvanslagshastighet (𝒗). Allt delat med 8.

Slidrör

Bakstycke
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Kolven i en sänkborrhammare slår alltid direkt på borrkronan. En
topphammare å andra sidan förlorar cirka 4-6% av sin slagenergi
vid varje skarvad borrstång eftersom slagenheten är placerad på
borriggen.

Maskinrör
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Sliden stänger och högtrycksvatten tvingar kolven att slå.
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Kolven slår på borrkronan. Sliden öppnar för att frigöra
vattnet genom borrkronan och en ny cykel påbörjas.

VATTENDRIVEN BORRNING
– sKONSAM OCH SÄKER
Högpresterande borrning
Som tidigare nämnts går vatten inte att komprimera. Det innebär
att samma volym krävs oberoende av det önskade trycket. Luft
däremot är en gas och är därför komprimerbar. Praktiskt innebär
det att vi behöver (x) gånger mer flöde om vi vill ha (x) gånger
högre tryck. De två kan uttryckas enligt följande:
Vatten: Va = Vc
Luft: Va = Vc (pc / pa)
V är volymen, p är trycket i atmosfäriskt tillstånd (a) respektive
komprimerat tillstånd (c).
Resultatet av det högre trycket är högre frekvens, alltså fler slag
per minut. Som en jämförelse kommer en 4-tums vattendriven
hammare (W100) vid 180 bar att generera 3 600 slag per minut
och endast förbruka 3-6 liter per sekund. En 4-tums lufthammare

Säkrare borrning i känsliga formationer
som drivs med tryckluft med 30 bars tryck kommer däremot
endast att generera cirka 2 000-2 700 slag i minuten samtidigt
som den även konsumerar ungefär 100 gånger mer luft, det vill
säga cirka 350-450 liter per sekund.
En annan stor skillnad mellan vatten- och tryckluftsborrning
uppstår vid borrning under grundvattennivån då ett borrhål
exponeras för inströmmande vatten från den omgivande formationen. Ett borrhål på 200 m som är fyllt av vatten motsvarar en vattenpelare på 200 m. Vid borrning med en lufthammare måste denna vattenpelare lyftas och genererar då ett tryckfall på 20 bar. En
vattendriven hammare å andra sidan drabbas inte av detta då det
finns vatten både på insidan och utsidan av borrsträngen. De enda
tryckförluster som behöver kompenseras för är de inne i själva
borrsträngen samt skillnaderna i täthet (vatten jämfört med slurry).

En väsentlig förändring som sker vid borrning är när mediet,
luft eller vatten, lämnar hammaren och byter funktion från att
driva borrhammaren till att agera som borrhålsspolning och föra
borrkaxet upp till ytan. Så snart som vattnet, som ju inte går att
komprimera, lämnar borrkronan faller trycket avsevärt och når ett
hydrostatiskt tryck.
Luft, å andra sidan, vill expandera så snart den lämnar borrkronan
och kommer ut i borrhålet. När luften sedan expanderar
accelererar borrkaxet upp mot ytan med en hastighet på upp till
80 meter per sekund. Detta exponerar borrsträngen och, ännu
viktigare, den omgivande bildningen för stora påfrestningar.
Mjuka och instabila formationer löper ännu större risk då tryckluft
alltid hittar den ”lättaste” vägen ut och detta kan då ske genom
formationen istället för upp genom borrhålet. Följaktligen kan
borrning i känsliga formationer, exempelvis nära en damm eller

Inkommande volym

Utgående volym

i en innerstadsmiljö, resultera i allvarliga skador på omgivande
infrastruktur vid en trycksättning.
Stadsområden är dessutom ofta ”känsliga” i bemärkelsen att
de har en begränsad förmåga att absorbera rörelser och/eller
förändringar i grundvattennivåer på grund av borrning, samtidigt
som tillförsel av luft eller olja i marken oftast är förbjudet. Vid
vattendriven borrning gör vattnets inkompressibla natur och låga
flödeshastighet i borrhålet att risken för övertryck minimeras,
något som inte är möjligt med tryckluft. Borrning med vattendriven
utrustning skapar inte heller damm och kräver inga smörjmedel
eftersom vattnet som används för att driva hammaren även
fungerar som just smörjmedel.

Ingen trycksättning av formationen
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Luft

Högre frekvens ger högre prestanda.

Vatten, packad lera eller trästockar i formationen påverkar inte
borrningen.

Vatten

Luft

Vatten

Vattendriven borrning (vänstra bilden) minimerar risken
för trycksättning av formationen

2 Luft

Bättre borrhålskvalitet och rakhet
Den största skillnaden mellan luftdriven och vattendriven sänkborrning är det faktum att en vattendriven hammare har stabiliseringsribbor längs maskinröret. Diametern som skapas av ribborna
matchas med borrkronans diameter och kan vara så tät som
Δ 1-2 mm för att säkerställa att hammaren är placerad rakt i
borrhålet. Anledningen till att detta fungerar så bra med en vattendriven hammare, men inte med en luftdriven sådan, är det låga
flödet och den låga hastigheten i borrhålet. Lufthammaren kräver
mycket mer utrymme för att evakuera den expanderande luften
som är cirka 100 gånger större i volym. Den expanderande luften
orsakar en hastighet i borrhålet på 50-80 meter per sekund
(i förhållande till 0,5-2 meter per sekund för vatten) och detta
sliter ut stabiliseringsribborna på nolltid.
Energin 𝑬 i varje partikel som spolas till ytan är lika med partikelmassan 𝒎 gånger kvadraten på hastigheten, dividerat med två:

Mindre miljöpåverkan
Att använda vatten som spolmedie har också en sekundär effekt
i form av spolningen av borrhålet, något som är extra viktigt om
borrhålet är avsett för injektion av cement (injektering) för markförbättring eftersom damm (tryckluft och borrkaxet) sätter igen
sprickor. Vattnet rensar borrhålet vilket ökar både produktiviteten
och kvaliteten i injekteringen.
Vid borrning med topphammare blir prestandan snabbt lidande
då slagenheten är monterad vid ytan på borriggen. Detta gäller
främst vid djupare borrning då den kommer längre och längre bort
från borrkronan, samtidigt som den smalare borrsträngen dessutom ökar hålavvikelsen väsentligt. Topphammarborrning tenderar
således att ge en avvikelse på 5% -10% av längden av borrhålet
vid håldjup på över 20 m. Vattendriven DTH är då extremt
noggrann jämfört med topphammare då slagenheten istället är
placerad i botten av borrhålet.

Detta resulterar i ca 3000 gånger högre energi (J) per partikel och
orsakar stort slitage på borrsträngen.

Jämfört med luftdriven DTH kräver vattendriven sådan en kraftkälla med mindre än hälften av installerad effekt, trots att en
vattendriven hammare arbetar med betydligt högre arbetstryck.
Detta motsvarar 3-5 gånger mindre dieselförbrukning för
vattendrivning kontra luftdrivning av en DTH hammare i liknande
storlek. CO2-utsläppen är direkt kopplade till detta, så om vi
dessutom har möjligheten att använda en elektrisk pump
minskar utsläppen med 99% jämfört med en dieseldriven
kompressor.
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Bättre arbetsförhållanden
Alla mekaniska maskiner behöver någon form av smörjning
för att fungera optimalt under sin livstid. En vattendriven
hammare använder högtrycksvatten för mer än att bara driva
hammaren och föra borrkaxet till ytan. Vattnet fungerar också
som ett smörjmedel och eliminerar behovet av olja. Detta innebär att marken inte blir förorenad och att människor i omgivningen inte utsätts för oljedimma eller damm som orsakas av
borrningsprocessen. Detta är särskilt viktigt i underjordiska
arbetsplatser där ventilationen är begränsad.
Med en luftdriven sänkborrhammare sker smörjningen istället
oftast genom att olja kontinuerligt tillsätts till borrsträngen. Oljan
inte bara smörjer hammaren, den följer också med luften genom
hammaren ut i omgivningen.

Wassara tillför varken olja eller damm till marken eller luften.

1. Wassara 2. Luftdriven
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DIESEL
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DIESEL

DIESEL

Vattendrivna hammare är också betydligt tystare än topphammare då slagenheten är nere i borrhålet. Ljudnivån är även
betydligt lägre jämfört med luftdriven DTH då borrhålet nästan
alltid är fullt av vatten, vilket dämpar bullret.

Raka hål med minimalt mellanrum
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Det är tydlig skillnad på effektbehovet.

Ren yta i borrhålet
Minimalt
mellanrum
1-2 mm

Kvaliteten på
borrhålet
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Kostnadseffektiv borrning
Totala kostnader för projektet

Borrprestanda

Säker & skonsam
borrning

Miljövänlig

Den totala projektkostnaden påverkas ofta av borrningen.

Vid beräkningen av den totala kostnaden för ett borrprojekt måste
alla aspekter beaktas:
-	Kostnad för bränsle och kompressorhyra. Vattendriven borrning har 3-5 gånger lägre energiförbrukning.
-	Projekttid. Vid borrning i svåra formationer har vattendriven
borrning visat sig vara en mångsidig metod som effektivt tar
sig genom hårda, mjuka och vattenrika formationer. Detta
hjälper projekten att hålla sina tidsramar.
Den låga hastigheten hos returvattnet minimerar slitaget på hammarens styrribbor. Det gör det möjligt att hålla ett minimalt mellanrum mellan hammare och
borrhål.

Den vattendrivna borrningen eroderar inte borrhålet (vänster)
1. Med Wassara 2. Med luftdriven DTH

-	Effektivitet. I många tillämpningar är vattendriven borrning
flera gånger snabbare än konventionella metoder. Wassaras

metod ger likartad hålrakhet som vid kärnborrning, men arbetar 2-5 gånger snabbare. Vid borrning av långa hål bibehåller
Wassaras borrmetod sin höga hastighet hela sträckan.
-	Genom att använda Wassaras unika Jetinjekteringshammare
kan flera steg i processen elimineras.
-	Slitage på hammare och borrsträng är ofta betydligt mindre
på grund av de låga hastigheterna på returvattnet. Hammaren
servas också med servicesatser för att maximera livslängden
på utrustningen.

WASSARAs
system

JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA
BORRTEKNOLOGIER
1

Informationen i tabellen nedan är avsedd att ge en överblick över de olika borrteknikerna.
Observera att angivna fakta är generella och helt beroende av formationen.
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Vattendriven DTH

Luftdriven DTH

Topphammare

Roterande borrning

Borrsjunkning

Hög

Hög

Hög

Låg

Begränsningar i formationen

Oberoende av formation

Tät lera, vattenrik
formation

Sprucket berg

Hög tryckhållfasthet

Risk för trycksättning av formationen

Låg

Hög

Låg / Hög

Låg / Hög

Risk för föroreningar av formationen

(Hög frekvens)

(Utgående vatten har
hydrostatiskt tryck)

(Torra hål, normalt <200m)

(Expanderande tryckluft)

(Torra hål, normalt <20m)

(Spolning med vatten / luft)

(Icke-slående)

Hög

Låg

Låg

Arbetsmiljö

God

Låg

Medel

God

Total energiförbrukning per meter

Låg

Hög

Låg

Låg

Ljudnivå

Låg

Hög

Hög

Låg

Hålrakhet
Förmåga till djuphålsborrning

(Vattenspolningen binder damm,
ingen oljedimma)
(Hög verkningsgrad i pump)

(Vattenpelaren dämpar)

God

(Hammare med styrribbor)

God

(Påverkas inte av vatten i
formationen)

Vattendriven DTH

(Olja tillsätts för smörjning)
(Damm och oljedimma)

(Höga energiförluster vid
komprimering av luft)
(Stor kompressor, evakuerande
luft vid skarvning av rör)

Medel

(Ostabiliserad hammare)

Medel

(Begränsad i vattenrika
formationer)

Luftdriven DTH

(Vattenspolning)
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(Slagverket på riggen)

(Stabiliserad hammare)

Låg

(Smal borrsträng, slagverket
på riggen)

Låg

Förutom rena och raka hål med ett minimum
av avvikelse erbjuder Wassara överlägsna
fördelar som hög produktivitet och borrhålskvalitet samt minimal påverkan på
formationen du borrar i.

1.

Högtryckspump

2.

Högtrycksslang

3.

System för vattenhantering

4.

Svivel

5.

Borrör

6.

Backventil

7.

Wassara sänkborrhammare

8.

Borrkrona

God

(Minimalt mellanrum mellan
borrsträng och borrhål)
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God

(4-6% energiförlust vid
varje rörskarv)

Roterande borrning

Kärnborrning

Kort sammanfattning av
Wassaras teknik
Wassara-tekniken använder högtrycksvatten
för att driva en sänkborrhammare. Vatten ger
en hög frekvens och hög uteffekt så när
vattnet lämnar hammaren har det en tillräcklig hastighet för att spola borrkax och skräp
till ytan och rengöra hålet.
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(Vattenspolning)

(Oljedimma från drivning,
damm vid luftspolning)

Topphammare

2

(Spolning med vatten / luft)

Låg

(Vattenspolning)

3
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Hammarstorlekar

KG

KG

KG HammareKG

Ø Hålstorlek

Vattenförbrukning

Max arbetstryck

W50 (2”)

60mm, 64mm

45-150 l/min

170 bar

W70 (3’’)

82mm, 89mm

80-270 l/min

180 bar

W80 (3.5’’)

95, 102 mm

80-270 l/min

180 bar

W100 (4’’)

115 mm, 120 mm, 127 mm

130-354 l/min

180 bar

W120 (5’’)

130 mm, 140 mm, 152 mm

175-445 l/min

180 bar

W150 (6’’)

165, 178, 190, 203 mm

270-570 l/min

180 bar

W200 (8’’)

216, 254mm

470-670 l/min

180 bar

Jet grouting
Hammare

Ø Hålstorlek

Vattenförbrukning

Max arbetstryck

Max flöde*

Max arbetstrycktryck*

W100JG

153, 165 mm

130-354 l/min

150 bar

450 l/min

500 bar
* Vid injekteringsbruk

Wassara - kostnadseffektiv och miljövänlig borrning
LKAB Wassara är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar det unika systemet för vattendriven
borrning med hög prestanda. Hjärtat i Wassaras borrsystem är den världspatenterade vattendrivna
sänkborrhammaren.
Tekniken har använts i över 20 år i olika tillämpningar inom många branscher; gruvdrift, prospektering, grundläggningsteknik dammar, jordvärme, marin-, olje- och gaslager. Vår erfarenhet omfattar
mer än 25 miljoner borrade meter arbetar på olika platser runt om i världen. Referensstudier finns på
vår hemsida.
LKAB Wassara grundades 1988 och ägs av LKAB. LKAB är en internationell högteknologisk mineralgrupp som producerar järnmalmsprodukter för stålindustrin och andra mineralprodukter för många
andra branscher och applikationer.
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