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Sammanfattning 
LKAB Wassara AB, förkortat Wassara, är ett dotterbolag till det statligt ägda LKAB. Wassara 

utvecklar och tillverkar borrsystem som bland annat används för spränghålsborrning i LKAB:s 

gruvor. Borrtekniken som Wassara utvecklat använder sig av trycksatt vatten för att driva en 

slaghammare vilken slår på en borrkrona. Wassaras system möjliggör rak borrning med hög 

precision. Nästa steg är att utveckla ett borrsystem där borrens riktning kan kontrolleras vilket 

ska resultera i en mer fördelaktig borrhålslayout och därmed ökad produktivitet. 

Detta examensarbete är en del av ett utvecklingsprojekt inom Wassara kallat ”Framtida 

borrsystem” som syftar till att ta fram nästa generations styrda borrsystem. Arbetet som beskrivs 

i denna rapport behandlar en omvärldsanalys av området styrd borrning samt konceptutveckling 

för den mekaniska styrprincipen vilka har till syfte att ligga till grund för ett beslut gällande 

möjligheten till implementering av styrd borrning i Wassaras system. 

Genom en omfattande omvärldsanalys lades en kunskapsgrundgrund för en konceptgenerering 

vilken resulterade i fem koncept för styrningsmekanismen. Koncepten analyserades och 

utvärderades och ledde fram till ett slutkoncept för vidare utveckling. Detta koncept 

visualiserades med hjälp av 3D-modeller och funktionsprototyper för att ge en bättre bild av, 

samt verifiera, geometrin. Vidare gjordes hållfasthetsanalyser, gränssnittsutformningar och 

förslag till drivsystem för den mekaniska styrprincipen. 

Det slutkoncept som beskrivs i rapporten uppfyllde de krav som ställdes initialt. Konceptet 

jämfördes med ett antal existerande system, vilka studerades i omvärldsanalysen, och visade på 

fördelaktiga egenskaper med avseende på de förhållanden som gäller för ”Framtida borrsystem”. 
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Abstract 
LKAB Wassara AB, abbr. Wassara, is a subsidiary of the state owned LKAB. Wassara develops 

and manufactures drilling technology, which is used for blast hole drilling in LKAB's mines. The 

drilling technique Wassara developed uses pressurized water to drive a percussion hammer 

which strikes on a drill bit. Wassara’s system allows straight drilling with high precision. The 

next step for Wassara is to develop a drilling system where the drill direction can be controlled, 

which will result in a more favourable borehole layout and thus increased productivity. 

This thesis is part of a development project at Wassara called "Framtida borrsystem" that aims to 

develop a next generation directionally controlled drilling system. The work described in this 

report covers an analysis of the area of directionally controlled drilling as well as concept 

development for the mechanical control principle. These are intended to be the basis for a 

decision regarding the possibility to implement directional drilling in the Wassara system.  

Through an extensive background research process, a foundation of knowledge was created and 

used as a basis for concept generation. The concept generation resulted in five concepts for the 

control mechanism which were analysed and evaluated and led to a final concept for further 

development. This concept was visualized using 3D models and functional prototypes to provide 

a better picture of, and to validate, the geometry. Furthermore, stress analysis, interface designs 

and a draft of an actuation system for the mechanical control principle were conducted. 

The final concept described in the report met the requirements that were stated initially. The 

concept was compared to a number of existing systems, which were studied in the analysis of the 

area of directional drilling, and showed advantageous properties with respect to the 

circumstances of the project "Framtida borrsystem”. 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsningar, mål samt metodval för det utförda 

examensarbetet. 

 Terminologi 1.1

Nedan beskrivs och förklaras de ord och uttryck som anses vara i behov av förtydligande för 

en i området icke insatt läsare. 

 Azimuth – Vinkelriktningen i förhållande till nordriktningen, se Figur 1. 

 Borrkax – De borrester som uppstår till följd av borrkronans bearbetning mot berget. 

 Borrkrona – Den del av borren som bearbetar berget, se Figur 2. 

 Borrsjunk – Farten med vilken borrkronan penetrerar berget, mäts i        . 

 Borrsträng – Den del av borrsystemet som kopplar ihop BHA med rigg, se Figur 2. 

 Bottom Hole Assembly (BHA) – Den del av borrutrustningen som befinner sig i 

botten av hålet, se Figur 2. 

 Coil – En flexibel borrsträng. 

 Down The Hole (DTH) – Ett uttryck för att beskriva någonting som utförs i borrhålet 

vid BHA:n. 

 Fragment – Produkten av sprängning som sedan bearbetas för järnmalmsutvinning. 

 Hammare – En komponent som slår mot borrkronan, se Figur 2. 

 Mud – Trycksatt vätska som överför energi till BHA:n samt ofta används för att spola 

bort borrester.  

 Positive Displacement Motor (PDM) – En motor placerad i BHA:n som drivs av Mud. 

 Rigg – Den del av borrsystemet som inte befinner sig i hålet och som sköter matning 

och fixering av borrsträngen. 

 Rotation – Borrkronans rörelse kring sin egen axel, se Figur 1. 

 Stigning – Krökning av borrhålet i förhållande till en vertikallinje, mäts i        ⁄  , 

se Figur 1. 
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Figur 1. Riktningsbeskrivningar vid borrning.  

 

Figur 2. Namngivning av delar i det nuvarande borrsystemet. 

 Bakgrund 1.2

LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) bedriver gruvdrift i Kiruna och Malmberget i 

norra Sverige med malmbrytning som huvudsaklig verksamhet. Wassara är ett helägt 

dotterbolag till det statligt ägda LKAB som utvecklar vattendrivna borrhammare mot damm-, 

bygg-, explorations- och gruvindustrin där den sistnämnda är huvudområdet och LKAB den 

största kunden. Vid malmbrytning används kontrollerade explosioner för att lösgöra fragment 

från malmkroppen. Dessa transporteras sedan till anrikningsverk för att till slut säljas som 

järnmalmspellets. För att utföra kontrollerade sprängningar krävs sprängborrhål som fylls 

med sprängmedel vilka borras av LKAB med hjälp av Wassaras vattendrivna borrhammare i 

ett solfjädermönster enligt Figur 3. Sprängborrhålen utgår från så kallade orter som kan liknas 

vid mindre tunnlar i vilka borrutrustning kan framföras. All spränghålsborrning som utförs av 

LKAB sker med Wassaras vattendrivna hammare och det planeras att 1,8 miljoner meter 

sprängborrhål ska borras under 2013. (LKAB, 2013) (Wassara, 2013) (Wassara, 2012)  

 

Figur 3. Orter samt solfjäderformat sprängborrhålsmönster. 

Ort 

Sprängborrhål 
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Det finns fyra olika typer av borrtekniker idag, dessa presenteras i Figur 4. Gemensamt för 

dessa tekniker är att de utnyttjar rotation från ytan som leds ned till verktyget via stela borrör. 

Den tidigaste tekniken var en toppmatad borr och senare kom även DTH- (Down The Hole) 

tekniken där hammaren var monterad nere i hålet vilket gav en effektivare överföring av 

slagkraften. Senare började även vatten användas som medium för att driva den toppmatade 

borren vilket sedan ledde fram till Wassaras teknik där vatten används som medium i DTH-

system. 

 

Figur 4. De fyra tekniker som används samt deras etableringsår. (Wassara, 2013) 

 

Vanligtvis drivs DTH-borrhammare utav tryckluft för att överföra slagenergi till borrkronan 

men Wassara har utvecklat en teknik att utföra samma borrarbete med en vattendriven 

borrhammare. Denna teknik ger ett antal förbättringar jämfört med luftdrivning: 

 Borrprecision – Genom att använda trycksatt vatten istället för trycksatt luft sker ingen 

expansion av mediet då det lämnar systemet. Detta gör att mediet, samt de 

medföljande borresterna, har en lägre hastighet vilket leder till minskad förslitning på 

verktyget. Det i sin tur bidrar till att precisionen kan bevaras längre vilket ger rakare 

borrhål, se Figur 5. 

 Borrlängd – Den ökade precisionen gör att längre hål kan borras vilket ökar 

produktiviteten då antalet orter kan minskas och mer fragment kan genereras per 

sprängning. 

 Fragmentering – Bättre borrprecision ger rakare hål vilket bidrar till jämnare storlek 

på fragmenten som i sin tur förenklar hanteringen av dessa. 

 Energi – Med minskad kompression av mediet minskar energiåtgången. 

 Arbetsmiljö – Inget borrdamm skapas. 

 Miljö – Ingen olja krävs för smörjning vilket skonar mark, luft och vatten. 

 

 

Figur 5. Sprängborrhål. Blå: Wassaras teknik. Röd: Konkurrerande teknik.  
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Med Wassaras teknik har sprängborrhålens längd kunnat ökas från tidigare 28 meter till 

nuvarande 56 meter vilket ökat produktiviteten med 500 % (Wassara, 2012). 

Detta arbete är en del av ett större projekt inom Wassara kallat ”Framtida Borrsystem” där 

målet är att utveckla nästa generations borrsystem. Projektet behandlar bland annat 

utvecklingen av ett system för styrning av borrar samt en ny typ av roterande hammare, kallad 

indexhammare, och implementering av en ny flexibel borrsträng. 

 Syfte 1.3

Syftet med projektet ”Framtida Borrsystem” är att utveckla nästa generations borrsystem för 

att bibehålla en stark marknadsposition och utöka produktiviteten i malmbrytningen. En del 

av projektet behandlar utveckling av ett system för att styra borren i syfte att åstadkomma 

kontrollerat krökta borrspränghål enligt Figur 6. Detta för att åstadkomma jämnare 

fragmentering till följd av ett jämnare avstånd mellan sprängborrhålen.  

 

Figur 6. Önskat borrhålsmönster för ökad produktivitet. 

Syftet med detta arbete är att genomföra och presentera en omfattande informationssökning 

och omvärldsanalys gällande styrd borrning i syfte att utvärdera möjligheterna att tillämpa 

borrstyrning i Wassaras system samt utföra konceptgenerering och konceptutvärdering baserat 

på den samlade informationen. 

 Avgränsningar 1.4

Arbetet är begränsat till att behandla den mekaniska styrningsmekanismen samt till att 

utvärdera möjligheterna att tillämpa lämpliga signal- och reglersystem. Utvecklingen av den 

mekaniska styrningsmekanismen begränsas till konceptnivå där dimensionering endast 

baseras på teoretiska modeller. Vidare ska en fullskalig prototyp inte tas fram. 

Begränsningarna anses skapa en rimlig omfattning för projektet men samtidigt möjliggöra att 

mål och syfte uppfylls.  
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 Kravspecifikation 1.5

Förutsättningar 

 Coilen som används som borrsträng kan inte överföra rotation. 

 Borrhål på upp till       ska borras, se Bilaga 2. 

Krav 

 Max ytterdiameter på det mekaniska styrsystemet         . 

 Minsta godstjocklek på ytterhölje     . 

 Anpassad till W100-hammaren, se Bilaga 3. 

 Max inbyggnadslängd: Få plats i orten, se Bilaga 4.  Monterad på W100-hammaren 

samt CT-Rigg, se Bilaga 1. Detta innebär en maximal längd på ca     för styrning- 

och inmätningsutrustning. 

 Kunna skapa ett sprängborrhål med en krökningsradie på maximalt      , se Bilaga 

2. 

 Kunna följa ideallinjen med         max avvikelse vid hålbotten, se Bilaga 2. 

 Kunna borra både rakt och krökt, se Bilaga 2. 

 Kunna initiera styrning utan att stänga av borrningen. 

 Tillåta samma modularitet som i dagens system. 

 

  Funktions- och konstruktionskriterier 1.5.1

Utöver de specifika krav som ställdes ovan presenteras här ett antal funktions- och 

konstruktionskriterier på vilka det anses vara lämpligt att fokusera under konceptgenereringen 

och som fungerar som riktlinjer för denna.  

 Monterbarhet - Produken bör tillåtas att monteras och demonteras. 

 Modularitet - Produkten bör ha tydliga gränssnitt och på så vis ha en modulär 

uppbyggnad. 

 Kostnad - Produkten bör vara möjlig att tillverka i material och med metoder liknande 

de som används i Wassaras befintliga produkter.  

 Styrprecision - Produkten ska tillåta implementering av styr- och reglersystem för att 

på så sätt erhålla hög styrprecision. 

 Tillverkning - Produkten bör vara möjlig att tillverka med dagens 

tillverkningsmetoder. 

 Okänslighet för borrhålsvariationer - Produkten bör klara av skiftande 

bergsegenskaper gällande hålrum och hårdhet. 

 Hållbarhet - Produkten bör klara av påfrestningarna med samma reparationsintervall 

som hammaren. 

 Möjlighet till vattendrivning - Produkten bör utnyttja borrmediet till att styra 

riktningen. 

 Mål 1.6

Målet med projektet är en sammanställning av information om existerande system där styrd 

borrning används och även en undersökning av möjligheterna till implementering av styrd 

borrning i Wassaras befintliga borrsystem. Baserat på detta ska konceptförslag tas fram och 

utvärderas. Därefter ska ett koncept väljas ut, utvecklas och illustreras med 3D-modeller och 
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funktionsprototyper. Fokus ska ligga på den mekaniska styrningsmekanismen men hänsyn ska 

även tas till möjligheterna att tillämpa lämpliga signal- och reglersystem. 

 Metod 1.7

För att skapa en sammanställning av information om spränghålsborrning samt om existerande 

tekniker och system gällande styrd borrning genomförs en informationssökning. Vid 

genomförandet av denna används referens-, patent- och fulltextdatabaser, intern information 

från Wassara och LKAB, konventionella sökmotorer samt projektmöten och studiebesök. 

För att ta fram lämpliga koncept genomförs brainstormingsessioner där hänsyn tas till de krav 

och de avgränsningar som satts. Dessa genomförs självständigt inom gruppen för att få en 

öppen syn på problemet samt tillsammans med Forsknings- och utvecklingsavdelningen på 

Wassara för att ta del av deras erfarenhet och rutin inom området.  

För att utvärdera framtagna koncept används en Pugh-matris (Ullman, 2009) där koncepten 

jämförs och produktens egenskaper viktas. Denna metod anses vara lämplig då fysiska 

produktegenskaper kan jämföras med en referensprodukt. För att ge koncepten lämpliga 

värden på de olika egenskaperna samt för att ge de olika egenskaperna lämplig viktning 

diskuteras detta med projektgruppen för ”Framtida borrsystem”. Utöver en utvärderingsmatris 

görs även en analys av koncepten med bakgrund av krav, riktlinjer och informationssökning i 

samråd med Forsknings- och utvecklingsavdelningen på Wassara för att undvika att basera 

utvärderingen på endast en metod. Ett likvärdigt alternativ till Pugh-matris vore att göra en 

QFD (Quality Function Deployment) vilket väljs bort till följd av att Pugh-matrisen anses mer 

lättförståelig och överblickbar för en i metoden inte insatt läsare.  

För framtagning av virtuella 3D-modeller används CAD-mjukvaran Solid Edge [1]. Detta för 

att illustrera funktioner hos koncept och även för att verifiera geometrisamband. 

För större beräkningar och för att visualisera samband mellan parametrar används MATLAB. 

[3]  

För FEM-analyser (Finita Element-Metoden) används mjukvaran Ansys Workbench [2]. 

För att vidare verifiera geometri och funktion tillverkas en delfunktionsprototyp med hjälp av 

rapid prototyping-verktyget uPrint [4] tillsammans med de konceptuella 3D-modellerna från 

Solid Edge. 
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2 REFERENSRAM 

Denna del presenterar projektet ”Framtida borrsystem”, styrd borrnings historia, befintlig 

teknik samt mät- & signalsystem som används idag. 

 Projektet ”Framtida borrsystem” 2.1

”Framtida borrsystem” är ett initiativ från LKAB:s sida för att utveckla nästa generations 

borrteknik. Detta i syfte att öka produktiviteten vid malmbrytning genom att åstadkomma 

jämnare fragmentering. Projektet startade våren 2013 och tekniken är planerad att integreras i 

LKAB:s kommande generations borrutrustning. Projektet är uppdelat i fyra delar; styrning, 

inmätning, indexhammare samt coiled tubing vilka tillsammans ska utgöra tekniken i 

”Framtida borrsystem”. 

 Styrning 2.1.1

Som tidigare nämnts är ett av målen med Framtida borrsystem att öka produktiviteten hos 

malmbrytningen genom att åstadkomma jämnare fragmentering av malmen. Detta till följd av 

mer parallella borrhål enligt Figur 6 i avsnitt 1.3 vilket kräver en aktiv och kontrollerad 

styrning. Styrningen är därför en central del av Framtida borrsystem. 

 Inmätning 2.1.2

För att kunna styra och övervaka borrningen krävs kontinuerlig information från BHA:n 

varför ett inmätningssystem är nödvändigt. Information som är absolut nödvändig för att ett 

aktivt styrsystem ska kunna fylla sin funktion är position och riktning, det vill säga 

koordinater samt azimuth och stigning. Vidare kan även information om temperatur, rotation, 

moment, vibrationer med mera vara intressant. Det delprojekt som behandlar inmätningen 

utförs parallellt med de övriga delsystemen och är ömsesidigt beroende av dessa. 

Inmätningssystemet kommer behöva kommunicera med styrsystemet och kommer utgöra en 

del av BHA:n vilket ställer krav på väldefinierade gränssnitt delsystemen emellan. 

 Indexhammare 2.1.3

Då framtida borrsystem skall användas med en borrsträng som inte roterar krävs det att 

rotationen skapas nere vid BHA:n. Med utgång från en befintlig W100-hammare utvecklas en 

ny indexerande hammare parallellt med detta projekt vilken har som uppgift att skapa både 

slående och vridande kraft. Den vridande rörelsen kommer, likt den slående, att vara driven av 

vattentryck och arbeta synkroniserat med slagenergin. 

 Coiled tubing 2.1.4

Med dagens borrsystem borras sprängborrhål i LKAB:s malmgruvor med hjälp av en rigg 

som automatiskt skarvar borrsträngen med metallrör. Skarvrören som används är ungefär     

långa vilket kräver att, vid ett      långt sprängborrhål, över       skarvningar behövs för att 

nå till önskat läge. När borrhålet är klart skall sedan alla skarvrör skarvas av. Skarvtiden 

uppgår idag till ca      av den totala borrtiden. I nästa generations borrsystem är ett av 

målen att helt eliminera denna skarvtid. Det sätt projektet har valt att göra detta är genom att 

byta ut de raka metallrören mot en sorts flexibelt rör upprullat på spole, coiled tubing. Idag 

finns teknik att göra detta rör av antingen metall eller komposit med individuella fördelar och 

nackdelar. En nackdel med att borrsträngen inte roterar är att stick/slip-fenomen kan uppstå 

vilket kan öka friktionsförlusterna. För att på ett smidigt sätt kunna transportera och använda 
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denna coil krävs en bärare, en sorts mobil rigg, speciellt anpassad för detta ändamål. 

Principskiss på en bärare för Coiled tubing kan ses i Figur 7 och Bilaga 1.  

 

Figur 7. Coiled tubing för gruvbruk. 

 Styrd borrnings historia 2.2

Första gången man medvetet började borra snett var på 1920 talet. Anledningen till att man 

valde att kröka borrhålen var för att undvika hinder som stod på ytan ovanför borrens 

planerade bana och istället kunna placera borrutrustningen på annat ställe. Den medvetna 

styrningen användes även till att korrigera omedvetet krökta hål för att borra rakt. Idag 

används styrd borrning främst inom olja- och gasindustrin, där man vill kunna utforska en 

större yta under marken utan att behöva göra en mängd hål i markytan. (Felczak, et al., 2012) 

Samtliga tekniker som presenteras nedan används än idag i någon form.  

 Gravitationsstyrning 2.2.1

En tidig teknik som användes för att styra lutningen på borrhålet var att man med hjälp av 

gravitationen och ett antal stabilisatorer kunde få borrkronan att ställa sig i önskad 

stigningsvinkel, se Figur 8. För att öka vinkeln från vertikallinjen användes en konfiguration 

med två stabilisatorer, t.v. i figuren nedan. För att minska vinkeln mot vertikallinjen användes 

ingen främre stabilisator vilket gjorde att gravitationen styrde borrkronan nedåt, t.h. i figuren. 

(Felczak, et al., 2012) 

 

Figur 8. Tidiga lösningar för att åstadkomma krökning av borrhålet. 

Denna lösning krävde att BHA:n byttes ut varje gång riktningen skulle ändras vilket gjorde 

borrningen tidskrävande.  
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 Whipstock 2.2.2

En annan tidig metod för att åstadkomma medvetet krökta borrhål var att använda sig utav en 

whipstock, ett stålhölje som sänktes ner i borrhålet och sedan styrde borren i önskad riktning, 

se Figur 9. Genom att sänka ner whipstocken till önskat djup och orientera den i rätt 

azimutriktning kunde flera grenhål skapas ur samma stamhål. (Felczak, et al., 2012) 

 

Figur 9. Whipstock som sänks ner i hålet och styr borren i önskad riktning. 

Denna teknik är dock tidskrävande då ett flertal i- och urtagningar krävs för borr och 

whipstock samt att den ger upphov till en väldigt skarp sväng vilket kan ge problem vid 

fortsatt borrning i hålet. (SereneEnergy, 2012) 

 Mud-motor 2.2.3

En lösning för att sänka tidsåtgången var att skapa en teknik där man kunde använda samma 

BHA under hela borrningen. Den första tekniken med denna lösning var ett system som 

förutom den ytplacerade motorn hade en BHA med inbyggd motor samt böjt hölje. Det 

vinklade höljet gjorde att borrkronans rörelse ej var koncentrisk med borrsträngens rotation då 

den roterades från ytan varför det borrade hålet fick en större diameter än borrkronan se Figur 

10. Den BHA-integrerade motorn, en så kallad positiv deplacementmotor eller Mud-motor, 

drevs av ett trycksatt medium, t ex vattenbaserat, oljebaserat eller gasbaserat, som gav en 

roterande rörelse på borrkronan. Genom att från ytan vrida borrsträngen kunde kronan ställas i 

önskad riktning. Därefter roterades endast Mud-motorn vilket gav upphov till en krökning i 

den önskade riktningen. 
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Figur 10. Borrning med Mud-motor. T.v. rotation av borrsträngen, t.h. rotation av Mud-

motorn (Choudhary, 2011). 

En nackdel med denna borrteknik är att den skapar en ojämn yta i hålet då borrsträngen 

roteras, detta kan i sin tur ge upphov till borrmotstånd. En annan nackdel är att stick/slip-

fenomen uppstår då endast Mud-motorn körs och borrsträngen inte roteras vilket ökar 

friktionen och därmed även energinkonsumtionen. (Felczak, et al., 2012) 

 Rotary Steerable System 2.2.4

För att undvika problem som uppstått med tidigare tekniker utvecklades Rotary Steerable 

System (RSS). Den viktigaste fördelen med denna teknik är att man med RSS kan styra 

borren medan borrsträngen roteras vilket gör att man undviker stick/slip-fenomenet som 

uppstår då borrsträngen inte roteras. I början användes denna teknik för att borra djupa hål då 

tidigare tekniker var otillräckliga på grund av det hålmotstånd som uppstår vid borrning med 

icke-roterande borrsträng. Vid borrning med RSS ökade borrsjunket och även 

borrhålskvalitén jämfört med tidigare tekniker. RSS kan delas upp i två olika styrprinciper, 

”Push-the-bit” samt ”Point-the-bit”. Den förstnämnda principen var även den som utvecklades 

först och går ut på att borrkronans riktning styrs genom att ett antal ”armar” skjuts ut från 

BHA:n och trycker mot borrväggen. Den andra principen, point-the-bit, innebär att 

borrkronan vinklas i den sökta vinkeln vilket kan åstadkommas på ett antal olika sätt. Figur 11 

visar de två RSS-teknikerna. (Felczak, et al., 2012) 

          

Figur 11. T.v. “Push-the-bit”, t.h. “Point-the-bit”. 

RSS använder en roterande rörelse från markytan ner genom borrsträngen vilket ställer krav 

på att borrsträngen kan överföra tillräckligt moment. I praktiken innebär det att skarvade rör 

måste användas, vilket är tidskrävande vid både på- och avskarvning.  

Då kronan vid push-the-bit-tekniken ges en sidokraft krävs det att den är utformad med 

hänsyn till detta, det vill säga att den har en mer aggressiv utformning lateralt än vad som 

krävs vid point-the-bit-styrning. Denna utformning kan dock göra kronan mindre stabil och 

mer känslig för vibrationsskador samt påverka borrhålskvalitén negativt. Kombinationen av 

en optimal borrkronutformning och ett RSS är kritiskt för borrningens prestanda. Det krävs en 

kombination av hög effektivitet, styrbarhet och stabilitet för att nå den ideala prestandan, 

vilket illustreras i Figur 12.  (Crocket, 2006) 
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Figur 12. För ideal prestanda krävs en borrsystemsutformning som ger hög effektivitet, 

styrbarhet och stabilitet.  

 Borrstyrningstekniker 2.3

I detta kapitel presenteras kommersiellt använda lösningar för att åstadkomma krökta borrhål 

inom brunnsborrning, kärnborrning och horisontell borrning. Vidare presenteras ytterligare 

patenterade lösningar med relevans för området styrd borrning.   

 Brunnsborrning 2.3.1

För att få tillgång till exempelvis vatten-, gas- eller oljereservoarer som finns i jordskorpan 

krävs ofta djupa och krökta borrhål. Detta i sin tur kräver positions- och 

riktningskontrollerade borrar för att på ett effektivt sätt nå reservoarerna. Ett antal tekniker 

som används för att åstadkomma detta, utvecklade av några av de största företagen i 

brunnsborrningsbranschen, presenteras nedan. 

SCHLUMBERGER 

Schlumberger är ett världsledande företag inom branschen för produkter och tjänster mot 

oljeindustrin. De erbjuder en rad olika produkter och tjänster inom prospekteringsborrning, 

bergsformationsundersökning, brunnsborrning, styrd borrning med mera. De erbjuder även 

produkter och tjänster för MWD (Measurement While Drilling) och LWD (Logging While 

Drilling), det vill säga mätning och loggning under borrningsprocessen. (Schlumberger, 2013) 

Schlumberger har utvecklat ett antal RSS som tillsammans utgör PowerDrive-serien. Dessa 

har inga icke-roterande delar i borrsträngen i syfte att undvika statisk friktion och stick/slip-

fenomen, öka verkningsgraden och öka borrsjunket. Ett exempel är PowerDrive X6 som 

använder push-the-bit-tekniken för att styra borren i rätt riktning. BHA:n har i detta fall tre, i 

BHA:ns radiella led, utskjutbara ventilstyrda armar som trycker mot borrhålsväggen och 

skapar en reaktionskraft mellan borrkrona och borrhålsvägg i önskad borriktning. Detta sker 

medan borrsträngen, och då även armarna, roterar vilket betyder att armarnas aktivering är 

synkad med rotationen. Armarna styrs av ett trycksatt medium som även har till uppgift att 

rensa hålet från borrkax. (Schlumberger, 2010) 

PowerDrive X6 innehåller ett system som känner av stigningsgrad och azimuth hos borren 

och rättar till detta automatiskt enligt en förbestämd bana för att minska 

användarinteraktionen. Vidare innehåller den gammastrålningsmätutrustning som ger 

operatören information om bergsformationen runt BHA:n i realtid i syfte att ge operatören 

bättre förutsättningar att hålla rätt riktning. (Downton, 2008) 

Ett annat system i PowerDrive-serien är PowerDrive Archer. Precis som hos övriga system i 

serien roterar Archers alla yttre komponenter för att erhålla ovan nämnda fördelarna gällande 
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stick/slip-fenomen. Det unika med PowerDrive Archer är att den kombinerar point-the-bit-

tekniken med push-the-bit-tekniken och då kan ses som en hybrid mellan dessa. Borren styrs 

genom att armar, likt de som används i PowerDrive X6, aktiveras och trycker mot BHA:ns 

ytterhöljes insida, till skillnad från X6 där de trycker direkt mot borrhålets väggar. En 

universalkoppling monterad på borraxeln tillåter att den främre delen av höljet, där bland 

annat kronan finns monterad, snedställs i förhållande till den aktuella borrhålsriktningen, se 

Figur 13. Detta gör att hålet svänger i den önskade riktningen vilket sker under konstant 

rotation. Armarna och universalkopplingen finns inneslutna i ett hölje och styrningen av 

aktiveringen av armarna sker med samma system som används i PowerDrive X6 vilket ser till 

att armarna aktiveras vid rätt tidpunkt för att åstadkomma rätt styrningsvinkel. PowerDrive 

Archer har en stigning på upp till             . (Schlumberger, 2012), (Schlumberger, 2011) 

 

Figur 13. Schlumbergers PowerDrive Archer med en hybrid av push-the-bit och point-the-bit. 

Universalkopplingen som den främre delen av höljet snedställs kring är utmärkt i figuren.  

APS TECHNOLOGY 

APS Technology är ett företag som verkar inom oljebranschen och andra påfrestande 

områden. Företaget har, sedan det grundades år 1994, växt till en av världens största 

distributörer inom signalhantering och sensorer med produkter både inom MWD och LWD. 

Utöver MWD och LWD tillverkar och utvecklar APS Technology även ett RSS kallat RSM 

(Rotary Steerable Motor).  (APS Technology, 2013) 

Förutom en roterande borrsträng använder sig RSM av en Mud-motor tillsammans med en 

push-the-bit-teknik för att kontrollera och styra borrens riktning. Med hjälp av Mud-motorn 

kan momentet och rotationshastigeten styras för borrkronan vilket möjliggör optimering av 

verktyget. För att styra borrens stigning och azimuth använder denna teknik sig av tre 

hydraularmar som trycker mot borrhålsväggen och på så vis trycker borrkronan i motsatt 

riktning enligt principen i Figur 11. 

På grund av att BHA:n har en konstant rotation krävs det att hydraularmarnas position 

kontrolleras som funktion av BHA:ns rotation för att effektivt kunna styra borren. APS 

använder egen LWD- och MWD-teknik vilket möjliggör att RSM-verktyget både kan köra 

efter en förinställd bana samt även styras i realtid från ytan. (APS Technology, 2013) 

GYRODATA 

Gyrodata är ett amerikanskt företag som utvecklar system för att övervaka och styra 

borrprocessen med hjälp av gyrobaserade mätverktyg och RSS. De har ett brett sortiment av 

mätutrustning och även ett egenutvecklat RSS kallat Well-Guide RSS. Detta baseras på point-

the-bit-tekniken och visas i Figur 14. (Gyrodata, 2012) 
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Figur 14.Well-Guide RSS med ingående komponenter. 

Ytterst finns ett icke-roterande hölje (114) som innesluter drivaxeln (112), styrarmar (134), 

sensorer, elektronik och hydraulik. Hydrauliken aktiverar styrarmarna som böjer drivaxeln 

vilket ställer in borrkronan i rätt riktning. På ytterhöljet finns anti-rotationsdelar (139) som 

hindrar höljet från att rotera och på dess insida finns styrarmarna som, via lager, ger önskad 

kraft mot den roterande axeln. Systemet har även två roterande stabilisatorer som stödjer 

BHA:n mot borrhålet. (Gyrodata, 2012) 

Det inbyggda styrsystemet är ett återkopplat system som undersöker borrens läge med jämna 

mellanrum och baserat på det aktuella läget aktiverar styrarmarna som ställer in kronan i rätt 

riktning. Well-Guide RSS har tre typer av styrsysteminställningar, en som gör att borren styrs 

automatiskt av det återkopplade styrsystemet enligt en förprogrammerad bana, en som låter 

operatören styra borren och en som automatiskt styr borren för att hålla så rak bana som 

möjligt. (Gyrodata, 2012) 

HALLIBURTON 

Halliburton grundades år 1919 och är en av världens största leverantörer av produkter och 

tjänster inom energiindustrin. Företaget verkar inom olje- och gasborrning där man tar hand 

om hela processen, från lokalisering av naturresurserna till borrning, utvärdering samt 

brunnskonstruktion. Halliburton omfattar 13 olika produktlinjer vilka är uppdelade i två 

grupper, Borrning & Utvärdering samt Färdigställande & Produktion. Styrd borrning ligger 

under den första gruppen, Borrning & Utvärdering, och ligger där tillsammans med andra 

tjänster så som MWD och LWD. (Halliburton, 2011) 

Halliburton har utvecklat ett RSS under samlingsnamnet Pilot. Pilot-gruppen är uppdelad i två 

undergrupper, EZ- och Geo-pilot, vilka använder sig av liknande tekniker för att styra 

borrkronan i önskad riktning. EZ-pilot använder sig utav en point-the-bit-teknik där man med 

hjälp av ett excentriskt lager böjer borrkroneaxeln för att på så vis styra borrkronan. Då en 

RSS har en konstant roterande rörelse från ytan kan en point-the-bit-lösning vara komplicerad 

på grund av att böjningen av borrkroneaxeln då hela tiden måste vara en funktion av 

borrkronans position i rotationsled. Detta löser EZ-pilot genom att man använder sig av ett 

hölje framme vid BHA:n som eliminerar denna rotation. Figur 15 beskriver schematiskt ett 

excentriskt lager likt det som används i EZ-pilot. (Halliburton, 2012) 
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Figur 15. Excentriskt lager. 

GEO-pilot använder sig av en point-the-bit-teknik där man, liknande den i EZ-pilot, utnyttjar 

ett excentriskt lager vilket styr böjningen av borrsträngen och på så vis också borrkronans 

riktning. Genom att det excentriska lagret, se Figur 16, trycker borrsträngen i en viss riktning 

trycks borrkronan i motsatt riktning med hjälp av ett universallager som är placerat mitt 

emellan dessa. (Halliburton, 2012) 

 

Figur 16. GEO-pilots BHA. 

SAMMANSTÄLLNING 

I Tabell 1 sammanställs borrstyrningssystemen för brunnsborrning med värden på 

dimensioner och prestanda. Värdena är hämtade från respektive företags hemsida. 

Tabell 1. Sammanställning av borrstyrningssystem för brunnsborrning. 

Tillverkare Modell Stigning 

[      ] Håldiameter [  ] Längd 

[ ] Teknik Drivmedium 

Schlumberger PowerDrive X6                Push-the-bit Mud 

Schlumberger PowerDrive 
Archer                Hybrid Mud 

APS Technology Rotary steerable 

motor                Push-the-bit Mud/Vatten 

GyroData Well-Guide RSS                Point-the-bit Mud/Skum/Gas 

Halliburton EZ-Pilot                Point-the-bit Mud 

Halliburton GEO-Pilot                Point-the-bit Mud/Skum/Gas 

 Styrd kärnborrning 2.3.2

Kärnborrning eller CD (Core Drilling) är en borrteknik som fungerar genom att BHA:n är 

ihålig och borrkronan är cirkulärt utformad med hål i mitten. Genom att borra framåt samlas 

på så vis ett prov i mitten av BHA:n vilket kan tas upp till ytan för undersökning. Denna 

upptagning kan göras på olika sätt beroende på utformningen av verktyget, antingen genom 

att lyfta ur hela borrverktyget och ta med provet upp eller att ett nytt verktyg förs ner i 
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borrsträngen och för med sig provet upp. Kärnborrning används till en rad olika applikationer, 

t.ex. vid prospekteringsborrning där målet är att hitta mineraler eller vid kabeldragning vid 

konstruktionsarbete. Styrd kärnborrning innebär att borrens riktning aktivt kan styras 

samtidigt som prover tas ur marken. Detta möjliggör ett effektivare sätt att leta mineraler då 

flera grenhål kan borras ur samma stamhål. (Charlotte Core Drilling, 2010) 

DEVICO 

Devico är ett Norskt företag som grundades 1988 och endast arbetar med kärnborrning. 

Devicos produkt som används i mer än 30 länder heter DeviDrill och är en sorts RSS. Borrens 

styrsystem fungerar genom att borrkronans centrumaxel är excentrisk mot borrsträngens 

centrumaxel vilket ger en offset då borrsträngen roteras. Genom att BHA:n kan låsas från 

rotation, med hjälp av en hydraulisk mekanism som trycker mot hålväggen, kan den 

snedställda borrkronan låsas i önskad riktning samtidigt som den roteras. DeviDrill nyttjar ett 

excentriskt lager, likt det i Figur 16, för att böja borrkronans centrumaxel bort från 

borrsträngens centrumaxel. (Devico AS, 2013) 

 Horizontal Directional Drilling 2.3.3

En typ av styrd borrning är så kallad HDD (Horizontal Directional Drilling) vilken används 

för horisontell borrning, ofta under vägar, vattendrag och andra hinder, i syfte att lägga rör, 

ledningar och liknande. Det första steget av HDD är att borra ett förhållandevis smalt pilothål. 

Därefter körs ett större brotschliknande verktyg, med samma ytterdimension som det slutliga 

röret eller ledningen, genom hålet. Till slut dras röret eller ledningen genom hålet. 

För att styra borren vid borrningen av pilothålet i mjuk mark används en krona med en 

vinklad häl. Då det är dags att svänga stoppas rotationen av kronan med den vinklade hälen i 

önskad riktning. Därefter trycks kronan framåt, utan rotation, så att den vinklade hälen skapar 

en reaktionskraft i önskad riktning och på så sätt gör att borren avviker från den tidigare 

riktningen, se Figur 17. Därefter sätts rotationen igång och borrningen sker rakt. Vid HDD i 

hårdare formationer används ofta Mud-motor. (Directional Boring Central, 2013) 

 

Figur 17. Borrkronans utformning vid horizontal directional drilling. 

 

 Ytterliggare borrstyrningstekniker 2.3.4

Följande avsnitt presenterar och förklarar patenterade tekniker med relevans för det aktuella 

området.  

EP0401191 

Denna teknik fungerar på så vis att ett högtrycksrör, (15) i Figur 18, förflyttas lateralt med 

hjälp av fyra cylindrar (22). Genom att högtrycksröret (15) är lagrat i båda ändar (14) och (16) 

ges en snedställning av munstycket (10) i förhållande till ytterhöljet (13) vilket möjliggör 
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styrning av verktyget. De fyra cylindrarna (22) trycksätts med hjälp av högtrycksmediet vilket 

leds in till cylindrarna genom mindre rör (25). (Smet, 1990) 

 

Figur 18. Illustration av patent EP0401191. (Smet, 1990) 

US4957173 

Denna teknik använder sig utav vatten som drivmedium vilket kommer in från höger i Figur 

19 genom en bricka (23) vidare genom en kanal (48) in i en kammare (47) vidare genom en 

ihålig tryckstång (53) för att via (33) ta sig ut till munstycket (36 och 37). Då tryckstången 

(53) endast kan överföra ett visst maximalt tryck skapas, vid övertryck, ett ökat tryck mot 

tryckstångsbasen (55) vilket trycker på tryckstången (53) och på så vis böjer verktyget genom 

att trycka på (38) via (44). Med ökat tryck in i verktyget ökas också den böjning med vilken 

verktyget svänger. (Kinnan, 1990)  

 

Figur 19. Illustration av patent US4957173. (Kinnan, 1990) 

US6092610 

Patentet är förvärvat av Schlumberger och beskriver en teknik som kan klassas som point-the-

bit. Det yttre höljet (32) i Figur 20 roteras från marken och är kopplat till borrkronan längst 

till höger i bild samt till en spindel (64). (Kosmala, et al., 2000) 
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Figur 20. Illustration av patent US6091610. (Kosmala, et al., 2000) 

Kronaxeln (70) är även den monterad i spindeln men excentriskt i förhållande till spindelns 

rotationscentrum, (404) i Figur 21. Detta innebär att kronaxelns rotationscentrum (405) roterar 

i en cirkel när spindeln roteras. För att hålla kronaxeln i en viss fix vinkel, i syfte att svänga i 

önskad riktning, i förhållande till borrhålet aktiveras en turbindriven elmotor som är monterad 

i spindeln. Denna roterar med samma vinkelhastighet som, men med motsatt riktning mot, 

ytterhöljet. Kronaxeln fortsätter då rotera på grund av sin koppling till det roterande 

ytterhöljet men behåller sin vinkel i förhållande till borrhålet. Kronaxeln är monterad på en 

universalkoppling, (72) i Figur 20, vilken möjliggör rotation i alla led. (Kosmala, et al., 2000) 

 

Figur 21. Excentriskt lager i genomskärning. (Kosmala, et al., 2000) 

US6626254 

Denna teknik från Baker Hughes är en push-the-bit-lösning där ett antal hydraulstyrda armar 

(30) i Figur 22 kan justeras mellan ett inre läge (32a) och ett yttre läge (32b) vid vilket de 

trycker mot borrhållsväggen (38). Denna rörelse sker med hjälp av en hydraulpump vilken 

använder borrens drivmedium för att skapa tryck i hydraulcylindrarna. Dessa armar som är 

jämnt utplacerade kring verktygets ytterhölje (32) kontrolleras individuellt och kan på så vis 

skapa en lateral kraft på borrkronan vilket ger upphov till en vinklad borrhålsriktning. 

(Krueger, et al., 2003) 
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Figur 22. Illustration av patent US6626254. (Krueger, et al., 2003) 

US4442908 

Detta patent beskriver en mekanism för borrstyrning i ett plan. Nedanför en icke-roterande 

borrsträng, (2) i Figur 23, sitter en drivningsmekanism (3), till exempel en turbin. Nedanför 

denna sitter att antal leder (8) hoplänkade via länkaxlar (9) vilka tillåter att mekanismen 

roterar i ett plan. Innanför lederna går ett antal axlar (12) som är hoplänkade via 

universalkopplingar (13) och som överför rotation och moment till kronan (5). Stigningen 

sker genom att en häl (22), som sticker ut radiellt längre än kronan, skapar en vinkling av 

leden närmast kronan (6) och då även av kronan. (Steenbock, 1984) 

 

Figur 23. Illustration av patent US4442908. (Steenbock, 1984) 

US4635736 

Denna teknik bygger på två stabilisatorer, en övre (12) och en nedre (14) i Figur 24, vilka är 

fästa vid borren (10). Den övre stabilisatorn (12) har som uppgift att känna av kraften mot 

borrhålet (16) med hjälp av tryckgivare (32) och skicka denna information vidare till den 
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nedre stabilisatorn (14).  Den nedre stabilisatorn (14) har flyttar sedan drivaxeln (29) lateralt 

med hjälp av slavkolvar (66) i den riktning som krävs för att följa den projicerade borrlinjen. 

(Shirley, 1987) 

 

Figur 24. Illustration av patent US4635736. (Shirley, 1987) 

US4947944 

Detta patent beskriver en mekanism som stabiliserar riktningen hos en borr och även ger 

möjlighet att styra den. En krage, (35) i Figur 25 övre, är kopplad till ett hölje (10) via ett 

antal förspända fjädrar. Dessa ligger jämnt fördelade kring höljets omkrets och längs höljets 

längd. Dessa fjädrar trycker, via armar, mot borrhålets sidor för att stabilisera borren och 

verka för att den följer önskad riktning. Då kronan, (112) i Figur 25 undre, slitits radiellt 

minskar borrhålets diameter och fjädrarna hjälper då även till för att kompensera för detta 

genom att i viss mening minska BHA:ns diameter. För att aktivt styra borren i önskad riktning 

körs tillhörande kil (152) in under motsvarande arm vilket ökar kraften och åstadkommer en 

snedställning av kronaxeln (117). Kilen drivs av en elmotor (160) via en växel och elmotorn 

drivs i sin tur av en turbin. (Coltman, et al., 1990)     

 

Figur 25. Illustration av patent US4947944. (Coltman, et al., 1990) 
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US4485879 

Denna teknik bygger på en toppmatad borr med rotation genom borrsträngen samt en DTH-

Mud-motor (11), se Figur 26. Med hjälp av en excentrisk Mud-motor (11), där axlarna (24), 

(26) och (16) inte ligger i linje med Mud-motorns centrumlinje (13), ges borren ett mindre 

motstånd att böja sig i en viss vinkel. På grund av en tunnare hålvägg vid (29) än motstående 

sidan (30) böjer sig borren hellre mot (29) än åt något annat håll. Detta fenomen utnyttjas 

genom att när man vill styra borren så slutar man att rotera borrsträngen samtidigt som man 

lägger på ett högre tryck vilket får BHA:n att böja sig och på så vis också får borrkronan, 

vilken är fäst vid (18), att vinkla sig i önskad riktning. För att borra rakt körs Mud-motorn 

simultant med att borrsträngen roteras tillsammans med en mindre pålagd kraft på BHA:n. 

(Kamp & Robijn, 1984) 

 

Figur 26. Illustration av patent US4485879. (Kamp & Robijn, 1984) 

US4694914 

Denna teknik möjliggör rak borrning eller borrning med en förbestämd vinkel. BHA:n (60) 

visas i rakt läge i Figur 27, till vänster, där två axeldelar (1) och (2) är positionerade i 

rotationsled så att deras vinklade sidor åstadkommer en rak BHA. Till höger i Figur 27 har (1) 

roterats i förhållande till (2) så att de skapar en snedställning av BHA:n nedanför deras 

vinklade sidor. Storleken på snedställningen, och då även vinklingen av borrhålet, beror på 

vinklarna hos axeldelarnas (1) och (2) sidor. Rotationen av (1) i förhållande till (2) görs 

genom att borrsträngen roteras i motsatt riktning till den som används för att borra rakt. I 

denna motsatta riktning tillåter en inre mekanism att (1) roterar i förhållande till (2) en viss 

vinkel. Borrsträngen roteras i den motsatta riktningen tills önskad krökning av borrhålet 

erhållits, därefter roteras borrsträngen i den ursprungliga riktningen för att fortsätta rakt fram. 

(Obrecht, 1987) 
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Figur 27. Illustration av patent US4694914. (Obrecht, 1987) 

US2009/308659 

Denna teknik, som tagits fram av företaget Weatherford vilka är stora inom olja- och 

naturgasborrning, använder sig utav en ytroterad borrsträng (12) i Figur 28 tillsammans med 

en Mud-motor (20) för att skapa rotation i BHA:n (10). Vinklingen av borrkroneaxeln (16) 

skapas med hjälp av ett excentriskt lager (32) vilket är sammansatt med en hylsa (36) samt en 

stabilisator (30). Stabilisatorn (30) har ett antal styrvingar (34) vilka möjliggör axial glidning 

samtidigt som de motverkar rotation och på så sätt håller borrkronans (14) riktning konstant. 

Hylsan (36) är kopplad till ringhjulet (40) i en planetväxel vilket har kuggkontakt med 

planethjulen (42) vilka vidare har kuggkontakt med solhjulet (44). Planethjulen (42) är 

kopplade via armar (46) till en planetbärare (50) vilken är ihopkopplad med borrsträngen (12). 

Planetbäraren (50) roterar fritt mot hylsan (36) samt borrkroneaxeln (16) med hjälp av 

glidlager (52) vilka även håller mudden som driver Mud-motorn (20) ifrån att komma in till 

planetväxeln. Solhjulet (54) är kopplat till ett antal friktionsplattor (54) vilka är distanserade 

från dess motstående friktionsplattor (56) vilka är kopplade till borrkroneaxeln (16). Dessa 

friktionsplattor (54 och 56) kan aktiveras med hjälp av en kontrolldel (60) vilken för ihop 

plattorna. När plattorna aktiveras tvingas solhjulet (44) att rotera med borrkroneaxeln (16). På 

grund av att borrkroneaxeln (16) har en mycket högre rotationshastighet än borrsträngen (12) 

ges en högre rotation till solhjulet (44) än till planethjulen (42) vilket tvingar ringhjulet (40) 

att rotera och på så vis vrida hylsan (36) och stabilisatorn (30) och då ändra borrkronans (14) 

riktning på grund av det excentriska lagret (32). Borren kan sedan välja en ny borriktning 

genom att distansera friktionsplattorna (54 och 56) igen och då stänga av rotationen av hylsan 

(36). För att borra rakt är friktionsplattorna ihopkopplade konstant vilket ger en offset-rotation 

av borrkronan. (Crowley & Walker, 2009) 
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Figur 28. Illustration av patent US2009/308659. (Crowley & Walker, 2009) 

US2006/0000644 

Patentet beskriver en metod för att borra styrda horisontella hål där det trycksatta mediet 

överförs via en slang som ges horisontell riktning från ett vertikalt hål via en whipstock. För 

att kontrollera riktningen på borrhuvudet som visas i Figur 29 används en asymmetrisk krage 

(22). Denna blockerar det vatten som strålar ut ur munstycket (23) i viss riktning för att på så 

sätt motverka en reaktionskraft i den riktningen och endast åstadkomma en sidokraft i motsatt 

riktning via reaktionskraften mot borrhålsväggen. (Adam & Hamilton Meyer, 2006) 

 

Figur 29. Illustration av patent US2006/0000644. (Adam & Hamilton Meyer, 2006) 

US2010/270079 

Följande patent bygger på en RSS-teknik där borrsträngen, (32) i Figur 30, roteras från ytan 

samt med en DTH-motor (10). DTH-motorn (10)  består av en stator (14) samt en rotor (12) 

med ett genomgående rör (16) i vilket borrmediet passerar. Till skillnad från en konventionell 

DTH-motor är i detta patent rotorn (12) statiskt kopplad till borrsträngen (32) samtidigt som 

statorn (14) roterar fritt. Genom ett tillrinningsrör (18) kan borrmediet passera in till 

kopplingen mellan stator (14) och rotor (12) vilket ger en rotation på statorn (14). Statorn är 

sedan kopplad till en styrvinge (22) vilken har som uppgift att göra BHA-axeln (30) 

excentrisk mot borrhålet och på så vis påtvinga en snedställning av borrkronan (36). Genom 

att öppna och stänga tillrinningsröret (18) med hjälp av en ventil (24) kan statorns (14) och på 

så vis även styrvingens (22) position kontrolleras. För att borra rakt med detta borrverktyg 

hålls tillrinningsröret (18) öppet vilket ger en konstant rotation av styrvingen (22). (Southard, 

2010) 
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Figur 30. Illustration av patent US2010/0270079. (Southard, 2010) 

US2012/0018225 

Detta patent beskriver en styrteknik som kan ses som en Point-the-bit-lösning. Kronan, (200) i 

Figur 31, är i det här fallet monterad på en kronkropp (214) som sitter på kronaxeln (204). 

Kronaxeln är i sin tur fastgängad i BHA:n (301). Kopplingen (216) mellan krona (200) och 

kronkropp (214) är av universaltyp för att kunna överföra moment samtidigt som kronan 

(200) kan snedställas kring axlar vinkelräta mot kronans egen axel (104). Snedställningen av 

kronan (200) sker genom att en styrarm (304) trycker på kronans undersida (226) och på så 

sätt skapar en vridning av kronan (200) vilket i sin tur skapar ett krökt borrhål. Längs BHA:ns 

omkrets finns ett antal styrarmar (304) monterade som är kopplade till ventiler vilka styrs av 

ett styrsystem så att rätt arm aktiveras vid rätt tidpunkt. Detta för att skapa en geostationär 

snedställning av den roterande kronan (200). Kraftöverföringen sker via ett medium som 

trycksätts i en hydraulpump (310) och verkar på kolvar (311) kopplade till styrarmarna. 

(Peter, et al., 2012) 

 

Figur 31. Illustration av patent US2012/0018225. (Peter, et al., 2012) 

US5259468 

Denna teknik är en typ av Point-the-bit-lösning som använder sig av ett excentriskt lager, (32) 

i Figur 32, för att snedställa drivaxeln (22) och därmed kronan för att åstadkomma krökning 

av borrhålet (24). Vid rotation medurs av drivaxeln till höger i Figur 32 glider denna mot det 
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excentriska lagret som ej roterar till följd av att en arm, (54) till vänster i Figur 32, skapar en 

friktionskontakt med borrhålet. Lagret står då still i rotationsled och en konstant snedställning 

av drivaxeln i förhållande till borrhålet behålls på så vis. För att ändra snedställningsriktning 

roteras drivaxeln moturs varvid en arm (36) hakar i en häl (60) på insidan av det excentriska 

lagret. Drivaxeln drar då med sig lagret i sin rotation och drivaxeln vinklas då i ny riktning. 

(Warren & Winters, 1993) 

 

Figur 32. Illustration av patent US5259468. (Warren & Winters, 1993) 

US7195083 

Detta patent, utfärdat av det statliga Australiensiska forskningsinstitutet CSIRO, beskriver en 

teknik som går ut på att snedställa främre delen av BHA:n, (28) i Figur 33, och då även 

kronan, i förhållande till BHA:ns övre del (26) för att på så sätt åstadkomma krökning av 

borrhålet. Snedställningen sker runt en universalkoppling som består av en sfärisk formad del 

(32) av en kopplingsaxel (34) innesluten i en motsvarande sfärisk hålighet. Mellan sfären och 

håligheten finns en tätning (50) som hindrar vätska och smuts från att hamna i glidytan (46). 

Då kopplingsaxeln snedställs överför den snedställningen till BHA:ns undre del i förhållande 

till den övre via en gängad koppling (52). Glidning sker mellan BHA:ns övre och undre dels 

respektive glidyta (40) och (42) mellan vilka en tätning (44) är placerad. Riktningsändringen 

av kopplingsaxeln sker genom att en av ett antal, längs BHA:ns omkrets flera placerade, kilar 

(90a) trycks i axiell led på en vinklad klack (80). Klacken får då en radiellt riktad kraft som 

skapar ett moment på kopplingsaxeln kring universalkopplingens centrumpunkt (100). 

(Eppink, et al., 2007) 

 

Figur 33. Illustration av patent US7195083. (Eppink, et al., 2007) 
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 Mätning, signalhantering och energiförsörjning 2.4

För att kunna styra borren krävs information om kronans position och riktning. Vidare kan 

även information om den omgivande bergsformationen, vilket kan inkludera temperatur, 

densitet, porositet och resistivitet, krävas för att kringgå oönskade, eller penetrera önskade, 

formationer. Ett vanligt sätt att erhålla dessa data är att skicka ner en mätsond i borrhålet 

utrustad med sensorer. Informationen överförs via ledningar till operatören. Denna metod 

kräver att borrsträngen förs ut ur hålet innan mätsonden förs in och att borrsträngen förs 

tillbaka ner i hålet efter att mätningen är utförd. Detta kan vara mycket tidskrävande, speciellt 

då det handlar om väldigt djupa hål, vilket kan innebära väldigt höga kostnader. Som en följd 

har BHA och borrsträngar med integrerade mätverktyg och sensorer efterfrågats alltmer vilket 

lett till utvecklandet av så kallade Logging-While-Drilling- och Measurement-While-Drilling-

system. (Rodney, 2004) 

 Measurement-While-Drilling och Logging-While-Drilling 2.4.1

MWD och LWD används till att mäta fysikaliska egenskaper av omgivningen samt inom 

BHA:n. Mätningen görs vanligtvis på tryck, temperatur, bergegenskaper samt för att 

kontrollera borrens riktning i stignings-, azimuth- och rotationsled. Dessa mätningar görs 

kontinuerligt nere i hålet där det sparas på ett minne. Skillnaden mellan MWD och LWD är 

att MWD-tekniken är utvecklad till att, i realtid, förmedla informationen till operatören som 

då kan optimera borrningen. LWD-tekniken jobbar istället med att lagra informationen i 

BHA:n vilken sedan läses av då borrningen är klar. LWD kan på så vis spara en mer 

högupplöst data där parametrar så som resistivitet, porositet och gammastrålning kan loggas. I 

dagens system används ofta en blandning av MWD och LWD där man har en loggningsenhet 

som kan spara högupplöst data samtidigt som man skickar vital information till operatören 

gällande riktningsförändringar och andra styrningspåverkande faktorer. (Schlumberger, 2013) 

 Signalöverföring 2.4.2

För att transportera information från BHA:n till operatören och vice versa finns tre 

dominerande överföringsmetoder; Mud-puls, elektromagnetisk signal samt trådbundet. Dessa 

tre tekniker skiljer sig från varandra och har olika för- och nackdelar. 

MUD-PULS 

Mud-puls-tekniken går ut på att pulser skickas genom det kraftöverförande mediet vilket 

eliminerar behovet av ett separat signalöverföringssystem. Detta görs genom att en ventil kan 

kontrollera flödet av borrmediet och på så vis skapa tryckpulser genom att öppnas och 

stängas. Dessa tryckpulser registreras sedan av tryckomvandlare vilka översätter pulserna till 

information som skickas till operatören. Nackdelen med denna teknik är att man kan skicka en 

väldigt lite mängd data, ca            , samt borrmediet måste vara okomprimerbart varför 

denna teknik inte kan användas med t.ex. tryckluftsdrivna system. Principen för 

flödesregleraren visas i Figur 34 i öppet och stängt läge. (APS Technology, 2013) 

 

Figur 34. Flödesreglerare för signalpulser, t.v. öppet, t.h. stängt. 
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ELECTROMAGNETIC TELEMETRY 

Då större mängder data än de hanterbara med Mud-puls-tekniken ska hanteras kan så kallad 

EMT (ElectroMagnetic Telemtry) användas. Denna teknik använder sig av lågfrekventa 

elektromagnetiska signaler för att överföra information mellan operatören och MWD-

sensorerna. (Newsco, 2010) 

Informationen överförs som spänningsändringar vilka skapas med hjälp av en isolator vid 

BHA:n. En stor fördel med EMT jämfört med Mud-puls är att det inte är begränsat till 

borrsystem som använder ett vätskeformigt medium som kraftöverförare utan kan även 

användas i system som utnyttjar ett gasformigt medium. Signalöverföringen är oberoende av 

trycket i systemet och kan pågå kontinuerligt under borrprocessen. Nackdelar med EMT är 

dock att energikonsumtionen ofta är hög, att endast en viss fix överföringsfrekvens är 

tillgänglig och att signalen försvagas med borrdjupet vilket kan göra den svår att detektera vid 

några hundra meters djup beroende på bland annat ledningsförmågan hos den omgivande 

bergsformationen. Vidare kan inte tekniken användas i järnhaltiga formationer. (John 

Edwards, 2004) 

För lokalisering och guidning av borren vid HDD är den så kallade walk-over-tekniken 

vanligast. Den går ut på att en sond registrerar sökta värden som läge, riktning och temperatur 

och skickar informationen genom marken med hjälp av elektromagnetiska signaler. 

(Directional Boring Central, 2013) 

LEDNINGSBUNDEN ÖVERFÖRING 

Ledningsbunden överföring av information har möjlighet att skicka signaler upp till        

gånger snabbare än Mud-puls-tekniken vilket innebär att man kan skicka mer högupplöst data 

samt i realtid kunna styra BHA:n. Nackdelen med denna teknik är dock att det krävs en 

kontinuerlig kabel längs hela borrsträngen vilket kan vara komplicerat då borrsträngen ofta är 

uppdelad i ett stort antal skarvade sektioner. (Halliburton, 2010) 

 Energiförsörjning av signal- och mätsystem 2.4.3

För att försörja styrsystem, sensorer, hydraulpumpar och andra energiberoende komponenter 

monterade nere vid BHA:n krävs ett energiförsörjningssystem. Då energin vanligtvis inte leds 

ner med borrsträngen krävs att energin lagras eller genereras lokalt vid BHA:n. Detta görs 

med antingen batterier, turbin eller en kombination av dessa.  

Turbinen använder borrsystemets trycksatta flödesmedium för att generera ström vilket ställer 

krav på ett kontinuerligt flöde. Vidare krävs att turbinen är robust då den måste kunna hantera 

ett stort spektrum av flödeshastigheter och kan utsättas för borrkax. Fördelen med att använda 

sig av ett turbinsystem är att energimängden endast begränsas av den tillgängliga energin vid 

ytan.  

Vid batteriförsörjning används ofta Litium-tionylklorid-batterier för deras höga energidensitet 

och temperaturokänslighet. Batterier har den fördelen att de kan ge en kontinuerlig effekt 

samt inte är beroende av ett konstant medieflöde, vilket innebär att de kan användas då 

resterande system är inaktivt. Nackdelen med batteridrift är att batterierna har en begränsad 

energimängd samt begränsad effekt. Denna sorts batterier är inte laddningsbara vilket innebär 

kostnader och miljöpåverkan. (PetroWiki, 2012) 
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3 GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel presenterar den arbetsprocess vars syfte är att leda fram till ett resultat som 

uppfyller projektets mål. 

 Konceptgenerering 3.1

Utifrån den information som samlats, och inom ramarna av de krav som ställts i avsnitt 1.5, 

genomförs en konceptgenerering. Vidare ställs en riskanalys för styrsystemet upp, som 

tillsammans med systemberoende förutsättningar och funktions- och konstruktionskriterierna i 

avsnitt 1.5.1 ger riktlinjer för konceptgenereringen. 

 Riskanalys för styrsystemet 3.1.1

Utifrån informationen om styrsystemen som presenterades i kapitel 2.3 kan ett antal risker och 

svårigheter identifieras då styrning ska implementeras i ett system med de förutsättningar och 

krav som presenterades i kapitel 1.4. Denna riskanalys utfördes tillsammans med 

projektgruppen för projektet ”Framtida borrsystem” där personer kopplade till varje delsystem 

samt personer med direkt koppling till praktiskt arbete med Wassaras borrsystem närvarade 

(Projektgruppen för "Framtida borrsystem", 2013). Riskanalysen behandlar 

styrningsfunktionen och tar upp de risker gällande funktionalitet som är kopplade till 

produkten samt sannolikheten att de inträffar och även dess allvarlighet. Sannolikheten och 

allvarligheten skattas på en 5-gradig skala, där 1 är låg och 5 är hög. Allvarligheterna hos 

riskerna kan vara svåra att påverka, däremot kan sannolikheterna minskas genom att angripa 

orsakerna till problemen.  

 

1. Risk: Styrningssystemet klarar inte påfrestningarna. Allvarlighet: 4. 

Orsak: Systemet är underdimensionerat. Sannolikhet: 3. 

Med rätt indata kan detta undvikas. Dock kan eventuellt påverkan av vibrationer 

vara mer svårbedömd.  

2. Risk: Kravet på svängradie uppfylls ej. Allvarlighet: 3. 

Orsak: Felaktig geometri. Sannolikhet: 3. 

BHA:ns längd i förhållande till spelet mellan BHA:ns ytterdiameter och hålets 

diameter påverkar snedställningen av verktyget och på så vis krökningsradien. 

Sannolikheten för detta kan minskas genom att ta hänsyn till denna risk vid 

dimensioneringen av systemet. Vidare finns risk att den teoretiska svängradien inte 

stämmer överens med den faktiska svängradien. Om detta problem uppstår krävs 

ytterligare iterationer i konstruktionsprocessen. 

3. Risk: Styrsystemet kan kräva extra kraftförsörjning. Allvarlighet: 1. 

Orsak: Borrvattnet kan inte användas för drivning av styrning. Sannolikhet: 3. 

För att driva styrningen krävs energiförsörjning. Om vattnet ej kan användas 

innebär det att en extra energikälla krävs vilket eventuellt kan påverka geometrin 

hos BHA:n. Sannolikheten för detta kan minskas genom att undersöka flera olika 

alternativ och utvärdera dessa med hänsyn till risken samt ta hänsyn till denna 

tidigt i konstruktionsprocessen. 

4. Risk: Styrningen är opålitlig. Allvarlighet: 3. 

Orsak: Bergets fysiska egenskaper är ej homogena. Sannolikhet: 4. 



28 

Bergets egenskaper är inte alltid homogena. Sprickor och hålrum samt mjukare 

delar kan finnas vilket eventuellt kan påverka styrningsfunktionen. Sannolikheten 

att styrningen blir opålitlig på grund av detta kan minskas med en konstruktion 

som är robust och därmed okänslig för variation i bergets egenskaper. 

5. Risk: Styrningen är opålitlig. Allvarlighet: 3. 

Orsak: Känslig för hammarslag. Sannolikhet: 2. 

Styrningen kan påverkas av kraften hos hammarens slag samt även medföljande 

vibrationer. Sannolikheten kan minskas genom att se till att kraften från 

hammarslagen riktas i önskad styrriktning och eventuellt dämpas.  

6. Risk: Styrningen når inte sin fulla potential. Allvarlighet: 4. 

Orsak: Funktionen påverkas av andra komponenter, t.ex. borrkrona. Sannolikhet: 

2. 

Styrningsfunktionen är beroende av andra komponenters funktion vilket gör att 

dessa komponenter påverkar styrfunktionen. Detta kan inkludera kronan, 

vattenflödet samt den indexerande hammaren. Sannolikheten kan minskas genom 

att konstruera en oberoende och robust styrningsmekanism. 

7. Risk: Styrningen når inte sin fulla potential. Allvarlighet: 4. 

Orsak: Bristfällig kommunikation mellan inmätning och styrning. Sannolikhet: 

1. 

Styrningens funktion är starkt beroende av inmätningen. Vid dålig kommunikation 

mellan styrsystem och inmätningssystem påverkas styrningsfunktionen negativt 

vilket kan bero på långsam eller bortfallen data. Sannolikheten kan minskas genom 

att se till att signaler kan tas emot och hanteras på ett effektivt sätt.  

 Förutsättningar 3.1.2

Spränghålsborrning i LKAB:s gruvor med tekniken i ”Framtida Borrsystem” medför vissa 

krav vilka presenterades i avsnitt 1.5. Dessa leder till förutsättningar för BHA:n och 

styrsystemets utformning vilka presenteras i detta avsnitt. 

LASTER 

Kraften som det trycksatta vattnet skapar på slagkolven inuti hammaren uppgår till ungefär 

        vid slag och ungefär        vid den tillbakagående rörelsen. Slagkolvens 

rörelseenergi uppgår till ca      . Dagens W100-hammare slår med en frekvens av        

Vridmomentet som skapas av indexhammaren uppgår till ett genomsnittligt värde av ungefär 

       med upp till tre gånger så höga spikar.  

För att idag uppnå rätt borrsjunk ges en matarkraft på ca       vilket antas gälla även vid 

nästa generations borrsystem och antas angripa i linje med BHA:n. 

Vattnet som driver W100-hammaren har ett tryck på         och ett flöde på upp till 

         . 

GEOMETRISAMBAND FÖR KRÖKNINGSRADIE MED STEL BHA 

För att uppfylla det ställda kravet på krökningsradien krävs en hålgeometri i kombination med 

en BHA-geometri som tillåter detta. Det som spelar in på krökningsförmågan är spelet mellan 

hålet och BHA samt BHA:ns längd. Spelet mellan hålet och BHA:n påverkas av hålets 

diameter och då kronans diameter. Denna påverkas av slitage och kan gå ner från        till 

       innan den ersätts. Definierade dimensioner, som ses i Figur 35, är kronans, och då 
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även hålets, diameter                      i det fall då kronan är som mest sliten, 

ytterdiametern på BHA:n,            , samt den önskade svängradien,           .  

 

Figur 35. Definierade dimensioner för geometrisamband. 

Med dessa kända kan ett geometrisamband för den teoretiskt sett maximalt tillåtna styva 

längden på BHA:n,     , ställas upp med hjälp av Figur 36. 

 

Figur 36. Geometri för bestämning av BHA:ns längd. 

Tillsammans med Pythagoras sats ges sambandet  

 (      )
 

 (            )
 
 (

    

 
)
 

  (1)  

Detta ger 

        √(      )
 
 (            )

 
  (2)  

Med de ovan givna värdena fås             vilket innebär att BHA:ns styva längd ej får 

överskrida detta värde för att uppnå kravet på krökningsradie. 
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GEOMETRISAMBAND FÖR KRÖKNINGSRADIE MED LEDAD BHA 

En led kan införas i BHA:n för att dela upp den i kortare styva delar för att på så sätt minska 

den möjliga krökningsradien. I ett fall där BHA:n är ledad är ledvinkeln i kombination med 

BHA-delarnas styva längder begränsande för vilken minsta möjliga krökningsradie som kan 

erhållas enligt Figur 37.  

 

Figur 37. Geometrisamband för ledad BHA. 

 

Sambandet mellan krökningsradien     , snedställningsvinkeln   och BHA-delarnas längder   

och   kan skrivas 

        
     

   
 (3)  

(Tambour, 2002) där   är avståndet mellan BHA-delarnas ändar och   arean av den triangel 

som bildas av linjerna  ,   och  . Sambandet illustreras i Figur 38. 

 

Figur 38. Definition av parametrar för beräkning av geometrisamband vid ledad BHA. 

Längden   beräknas med hjälp av cosinussatsen enligt 
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   √                  (4)  

Arean   kan uttryckas som 

   
        

 
  (5)  

BESTÄMNING AV BEGRÄNSANDE GEOMETRISAMBAND 

De två olika geometrisambanden för krökningsradie begränsar denna med olika parametrar. I 

geometrisambandet för krökningsradie med stel BHA är BHA:ns längd samt spelet mellan 

BHA och borrhålsvägg de begränsande parametrarna. I geometrisambandet för 

krökningsradie med ledad BHA är BHA:ns längd och snedställningsvinkel begränsande. För 

att bestämma krökningsradien i fallet med stel BHA används sambandet 

   
     

 
 

    
 

       
 (6)  

vilket fås ur ekvation (1) där                   . 

Sambandet illustreras grafiskt i Figur 39. Med hjälp av ekvation (6) kan även den minimala 

svängningsradien för hela verktyget bestämmas genom att                . Detta ger den 

minsta svängningsradie som kan uppnås om BHA-delarna är kolinjära vilket sätter ett 

gränsvärde för krökningsradien då snedställningsvinkeln närmar sig     .  

 

Figur 39. Krökningsradie som funktion av BHA:ns längd. 

För att bestämma krökningsradien i fallet med ledad BHA används ekvation (3) vilket 

illustreras i Figur 40 där krökningsradien plottas som funktion av BHA:ns längd samt 

snedställningsvinkel. I beräkningen har de två BHA-delarna samma längd, dvs.     i 

ekvation (3). 
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Figur 40. Krökningsradie som funktion av snedställningsvinkel och BHA:ns längd. 

Vid användning av en ledad BHA kan även spelet mellan BHA och hålvägg vara begränsande 

för krökningsradien, det vill säga den undre grafen i Figur 39. Då snedställningsvinkeln 

närmar sig      begränsas krökningsradien av den minsta radien som tillåts av spelet mellan 

BHA och hålvägg vid ett stelt verktyg, det vill säga den övre grafen i Figur 39. Mellan dessa 

gränsvärden begränsas krökningsradien av snedställningsvinkeln enligt Figur 40. 

Begränsningarna kombineras och resultatet presenteras i Figur 41. Matlabkoden [4] återfinns i 

Bilaga 8. 

 

Figur 41. Krökningsradie som funktion av snedställningsvinkel och BHA:ns längd med 

gränsvärden. 

Krökningsradien är starkt beroende av snedställningsvinkeln över ca      medan det är BHA-

längden och spelet mellan BHA och hålvägg som begränsar krökningsradien vid vinklar 

under     .  

I ovanstående ekvationer och samband har snedställningsvinkeln   definierats som vinkeln 

mellan BHA-delarna enligt Figur 37 i syfte att förenkla ekvationerna. Fortsättningsvis 

definieras snedställningsvinkeln   som den faktiska snedställningen av en BHA-del i 

förhållande till den andra enligt Figur 42.  
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Figur 42. Omdefinition av snedställningsvinkeln  . 

RIKTLINJER 

Med bakgrund av kravspecifikationen, informationssökningen samt förutsättningarna 

identifieras ett antal riktlinjer för konceptgenereringen vars syfte är att hjälpa till att uppfylla 

kraven på ett lämpligt sätt. 

 För att utnyttja hammarens slagenergi maximalt anses det lämpligt att styra 

borrhålskrökningen genom att rikta slagenergin. Vidare medför detta även att 

eventuell större omformning av kronan kan undvikas, vilket skulle krävas vid ett 

koncept där lateral kraft på borrkronan utnyttjas för att bearbeta borrhålets väggar. 

 Till följd av att spelet mellan hålvägg och hammare är          tillåts en 

snedställning av den       långa hammaren på             i ett rakt borrhål.  

 Det anses lämpligt att utnyttja det trycksatta vattnet för drivning av 

styrningsmekanismen för att undvika en alltför hög komplexitet som kan uppstå då ett 

separat drivsystem implementerats. 

 Till skillnad från många befintliga styrsystem kommer Framtida borrsystem att 

använda sig utav en icke-roterande borrsträng. Detta gör att BHA:n är geostationär i 

rotationsled vilket kan förenkla styrningen då ingen rotationstiming krävs. 

 Det antas att signalöverföring och strömförsörjning kan ske via coilen vilket möjliggör 

snabb signalhantering och på så vis bidrar till möjligheten av styrning i realtid. 

 Med antagandet att inmätningsutrustningen kräver          lämnas          till 

styrning då maximala längden av BHA:n är       enligt kravspecifikationen och det 

beräknade geometrisambandet ovan samt att indexhammare inklusive krona har en 

ungefärlig längd av      . Detta kräver, för en ledad BHA, enligt sambandet i Figur 

41, en snedställningsvinkel på minst       för att uppnå       svängradie vilket 

gäller oberoende av aktuellt borrkroneslitage, dvs. för en borrkronediameter på 

          . 

 Modulariteten som finns i dagens system där hammare och borrkrona kan bytas ut 

automatiskt av riggen ska finnas kvar i nästa generations borrsystem. (LKAB Wassara 

AB, 2013) 

 Då det med stor sannolikhet finns hålrum i de formationer som borras kan ojämnheter 

i borrhålsväggen skapas varför ett styrsystem som är oberoende av borrhålsväggens 

yta är att föredra.  

 Metod 3.1.3

I syfte att generera idéer genomfördes en brainstormingssession inom projektgruppen samt en 

konceptgenomgång där även Forskning och Utvecklings-avdelningen på Wassara deltog. 

Fokus under sessionerna låg på hur en styrning på bästa sätt kunde konstrueras med hänsyn 

till projektets krav, begränsningar och förutsättningar. Den inledande sessionen resulterade i 

ett antal konceptförslag vilka visas i Figur 43. 
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Figur 43. Konceptförslag från den inledande sessionen. 

 Koncept 3.1.4

Detta avsnitt presenterar resultat från brainstormingssessionen med text och bilder som 

beskriver funktionsprinciperna hos de olika koncepten. Koncepten berör främst principerna 

för att mekaniskt åstadkomma styrning och har till syfte att ligga till grund för ett slutkoncept. 

KONCEPT 1 

Koncept 1, Figur 44, bygger på en artikulerad koppling mellan indexhammaren (1) och 

BHA:ns övre del (2). Styrningen aktiveras av att en eller flera hydraulkolvar (4), monterade i 

varsin hydraulcylinder (5), ger en axiell kraft på indexhammaren (1) och på så sätt skapar ett 

moment på indexhammaren vilket snedställer den enligt Figur 45, och då även kronan (3). 

Från BHA:ns övre del (2) leds det trycksatta vattnet via en flexibel slang. Hydraularmarna (4) 

och (5) är monterade på universalkopplingar mot både indexhammaren (1) och BHA:ns övre 

del (2) för att tillåta den radiella förskjutning av hydraularmarnas infästningspunkter som sker 

vid snedställning av indexhammaren. Alternativt kan, på BHA:ns övre del (2) monterade och i 

radiellt led fixa, hydraularmar användas vilka vid snedställning av indexhammaren (1) glider 

något mot denna för att tillåta den radiella förskjutningen av deras infästningspunkter vilket 

skulle eliminera behovet av universalkopplingarna. Dock tillkommer behovet av en axiell 

koppling mellan BHA:ns övre del (2) och indexhammaren (1). 
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Figur 44. Koncept 1 i rakt tillstånd. 

 

Figur 45. Koncept 1 i vinklat tillstånd. 

KONCEPT 2 

Detta koncept som ses i Figur 46 utnyttjar en sidokraft mot hålväggen, likt den som används 

vid push-the-bit-tekniker, för att på så vis snedställa kopplingen (4) mellan indexhammaren 

(1) och resterande del av BHA:n (2). Genom denna snedställning ställs indexhammaren (1), 

och därmed borrkronan (3), i en ny vinkel vilket skapar ett krökt borrhål. Kraften mot 

hålväggen skapas med hjälp av ett antal manuellt styrda armar (5) vilka vinklas ut och då 

tvingar kopplingen (4) i motsatt riktning vilket kan ses i Figur 47. Armarnas vinkling minskar 

risken att de fastnar mot ojämnheter i borrhålet. Kopplingen (4) är av universaltyp och kan 

vrida sig i alla led vilket möjliggör styrning i alla led. 

 

Figur 46. Koncept 2 i rakt tillstånd. 
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Figur 47. Koncept 2 i vinklat tillstånd. 

 

KONCEPT 3 

Detta koncept, som ses i Figur 48, baseras på användandet av hydraulstyrda armar (5) som 

delvis är inneslutna i BHA:ns övre dels höljeskanter (2) och delvis sticker in en bit i höljet i 

radiellt led. Dessa armar kan, med hjälp av det trycksatta vattnet, ges en radiellt inåtriktad 

kraft som de överför till en förlängning (4) av indexhammaren (1). Detta skapar ett moment 

på indexhammaren (1) vilket gör att den, och även kronan (3), snedställs i förhållande till 

BHA:ns övre del (2). Snedställningen sker kring en universalkoppling (6). 

 

Figur 48. Koncept 3 med tryckkolvar som snedställer hammaren kring en universalkoppling. 

KONCEPT 4 

Konceptet som ses i Figur 49 kontrollerar borrhålets krökning med hjälp av två vinklade 

skivor (4) och (5), vilka även ses i Figur 50. Den bakre skivan (5) har glidytor mot både 

BHA:n (2) och den andra skivan (4) medan indexhammaren (1) är fastkopplad med den 

vinklade skivan (4). Genom att vrida de vinklade skivorna sinsemellan snedställs 
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borrverktyget och ett krökt borrhål skapas. Vridningen mellan (5) och (2) gör det möjligt att 

kontrollera riktningen på böjningen som skapats. 

 

Figur 49. Koncept 4 i rakt tillstånd. 

 

Figur 50. Illustration av vridning med vinklade skivor. 

KONCEPT 5 

Detta koncept, Figur 51, bygger på att hela BHA:n (2) med indexhammare (1) och borrkrona 

(3) snedställer sig kring en centralt belägen rotationspunkt. I detta fall är rotationspunkten en 

stabilisator (4) vilken även har som uppgift att förhindra rotation i BHA:n. Med hjälp av 

manuellt styrda armar (5) skapas en hävarm kring stabilisatorn (4) och på så vis snedställer 

hela borrverktyget. Armarna (5) trycker mot hålväggen och skapar en reaktionskraft mellan 

kronan och borrhålet i motsatt riktning. 
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Figur 51. Koncept 5 med hydraulstyrda armar (röd) som vinklar hela BHA:n med 

stabilisatorerna (blå) som rotationspunkt. 

 Konceptutvärdering 3.2

De framtagna koncepten analyseras och utvärderas i syfte att bestämma ett slutkoncept. En 

analys av identifierade för- och nackdelar med koncepten görs varefter en utvärderingsmatris 

ställs upp för en kvantitativ jämförelse mellan koncepten. 

 Konceptanalys 3.2.1

I detta avsnitt görs en analys av koncepten där funktionsfaktorer identifieras. Denna har till 

syfte att ligga till grund för utvärderingen av koncepten och även ta upp de risker som kan 

förknippas med koncepten. 

KONCEPT 1 

 Som en följd av den korta hävarmen för hydraularmarna finns en risk att en orimligt 

hög kraft kan krävas för att åstadkomma tillräckligt snedställningsmoment. 

 Konceptet kan eventuellt göra systemet långt vilket kan påverka svängradien. 

 Lösningen innehåller relativt många rörliga delar vilket kan göra systemet opålitligt. 

 Slagenergin från hammaren kan eventuellt störa hydraulkolvarnas funktion. 

 Dynamiska tätningar krävs på grund av varierande avstånd mellan BHA och hammare. 

KONCEPT 2 

 Eventuellt kan montering och konstruktion av universalkopplingen vara problematisk. 

 Konceptet kräver stabilisator mellan universalkoppling och krona för att ta upp 

reaktionsmomentet som uppstår på borrkronan. 

 Dynamiska tätningar krävs på grund av varierande avstånd mellan BHA och hammare. 

 Känslig för variationer i borrhålsväggen på grund av styrningsmekanismens 

kontaktkraftberoende med denna. 

KONCEPT 3 

 Konceptet kräver eventuellt stabilisator bakom koppling för att ge vikningsgeometri 

samt för att ta upp reaktionsmomentet som uppstår på borrkronan. 

 I och med hammarförlängningen kan systemet bli långt vilket kan påverka 

svängradien. 

 Eventuellt kan montering och konstruktion av universalkopplingen vara problematisk. 
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 Då snedställning inte skapas av en reaktionskraft mot borrhålsväggen utan mot insidan 

av BHA:n innebär det att styrningsmekanismen verkar i en konstant miljö vilket gör 

den okänslig för variationer i borrhålsväggen. 

 Dynamiska tätningar krävs på grund av varierande avstånd mellan BHA och hammare. 

KONCEPT 4 

 Konceptet kan eventuellt behöva stabilisatorer både framför och bakom koppling för 

att ge vikningsgeometri samt för att ta upp reaktionsmomentet som uppstår på 

borrkronan. 

 Styrningsmekanismen kan vara svår att driva med vatten vilket kräver implementering 

av andra drivningsmekanismer. 

 Det kan eventuellt vara svårt att uppnå tillräckligt snedställningsmoment med 

alternativa drivningsmekanismer. 

 Konstanta glidytor eliminerar kravet på dynamiska tätningar. 

KONCEPT 5 

 Konceptet använder inte böjning för snedställning vilket eliminerar kravet på led och 

dynamisk tätning 

 Försämrad svängradie på grund av stel BHA jämfört med de andra koncepten. 

 Känslig för variationer i borrhålsväggen på grund av styrningsmekanismens 

kontaktkraftberoende med denna. 

Samtliga koncept anses kunna anpassas för implementering av lämpligt regler- och 

signalsystem. 

 Utvärderingsmatris 3.2.2
Koncepten utvärderas med hjälp av en Pugh-matris (Weighted Decision, 2012) i syfte att ge 

underlag för val av slutkoncept. Utvärderingskriterierna viktas på skalan     där   innebär 

en för systemet kritisk egenskap och   en mindre viktig egenskap. Koncepten värderas relativt 

en referensprodukt och ges värdet  ,   eller   beroende på om konceptet anses bättre, sämre 

respektive likvärdigt jämfört med referensprodukten. Den referensprodukt som används är 

Gyrodatas Well-Guide RSS, presenterad i avsnitt 2.3.1, då det är en kommersiellt använd 

produkt som anses uppfylla flera av kraven och riktlinjerna som sattes för koncepten. De 

kriterier som koncepten utvärderas mot är de som presenterades i avsnitt 1.5.1. Matrisen visas 

i Tabell 2. 
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Tabell 2. Pugh-matris för utvärdering av koncept. 

Kriterier Viktning Referens Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 

Monterbarhet 2 0 - - - - 0 

Modularitet 4 0 + - + + + 

Kostnad 1 0 + - 0 0 + 

Styrprecision 4 0 - 0 0 0 - 

Tillverkning (Lätt-svår) 2 0 + - 0 + + 

Okänslighet för 

borrhålsvariationer 

5 0 0 - 0 0 - 

Hållbarhet 4 0 - - + - - 

Möjlighet till 

vattendrivning 

3 0 0 0 0 - 0 

+  0 3 0 2 2 3 

-  0 3 6 1 3 3 

Summa  0 0 -6 1 -1 0 

Summa viktad  0 -3 -18 6 -3 -6 

 Resultat 3.2.3

Utvärderingsmatrisen indikerar att Koncept 3 bäst uppfyller de ställda kriterierna och att det 

är det enda koncept som anses kunna vara fördelaktigt jämfört med referensprodukten. Detta i 

kombination med konceptanalysen leder till att koncept 3 väljs som slutkoncept för vidare 

utveckling. 

 Konceptutveckling 3.3

I detta kapitel utvecklas det valda konceptet där fokus ligger på de kriterier som presenterades 

i utvärderingsmatrisen i avsnitt 3.2.2 samt på att uppfylla de krav som ställdes i avsnitt 1.5. 

Kraft- och geometrisamband ställs även upp för det valda konceptet.  

Konceptet utgörs av ett antal delsystem som är kritiska för systemets funktion. Dessa är 

styrarmarna, och dess aktiveringssystem, som skapar snedställningsmomentet, 

hammarförlängningen som överför snedställningsmomentet till indexhammaren och kronan, 

kopplingen mellan indexhammaren och styrhöljet samt eventuella stabilisatorer. I Figur 52 

namnges ingående delar i det valda konceptet. 

 

Figur 52. Styrkoncept med namngivna delar. 
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 Detalj- och funktionsbeskrivning 3.3.1

I detta avsnitt presenteras de komponenter som konceptet utgörs av, hur de är kopplade till 

varandra samt vad de har för funktion. Vidare presenteras kraft- och geometrisamband samt 

hållfasthetsanalys för utvalda delar. Monteringsaspekten hos konceptet tas upp, likaså en 

identifiering av de gränssnitt som finns mellan styrsystemet och andra delar av borrsystemet. 

De dimensioner på hammarförlängningen och kopplingen som använts vid framtagning av 

CAD-modellen för illustration och hållfasthetsberäkningar kan ses i Bilaga 5 och 6. Dessa har 

satts med fokus på att ge maximalt utrymme för ytterligare komponenter och tillåta krävd 

snedställning men samtidigt ge tillräcklig hållfasthet enligt hållfasthetsanalysen. De ska inte 

ses som en slutdimensionering utan som riktlinjer för dimensionering av de komponenter som 

analyseras. 

KOPPLING 

Kopplingen mellan indexhammaren och styrhöljet är den del som möjliggör snedställning och 

är därför en central del av styrsystemet. Med bakgrund av de krav som presenterades i avsnitt 

1.5 samt resonemanget i avsnitt 3.1.2 presenteras ett antal förutsättningar för, och krav på, 

kopplingen: 

 Kopplingen måste tillåta snedställning med minst       kring x- och y-axeln, se Figur 

1, för att uppfylla kravet på maximalt       krökningsradie enligt riktlinjerna i 

avsnitt 3.1.2. 

 En innerdiameter hos hammarförlängningen på          tillåter samma 

flödeshastighet som W100-hammaren. 

 Kopplingen måste vara tät för att förhindra att borrkax tar sig in i systemet vilket 

skulle kunna leda till nötning och minskad rörlighet. 

 Kopplingen måste ta upp och överföra moment i rotationsled för att möjliggöra 

rotation i indexhammaren samt för att förhindra att momentet belastar hydraularmarna. 

 Kopplingen måste kunna överföra matarkraften vid matning och en lika stor kraft 

bakåt då borren förs ut ur borrhålet.   

 Kopplingen bör dämpa vibrationer för att minimera nötning och utmattning som kan 

uppstå då den överför matningskraften samtidigt som indexhammaren slår och roterar. 

Ett koncept av en koppling som anses uppfylla kraven visas i Figur 53. 

 

Figur 53. Kopplingskoncept. 

Kopplingen baseras på kardanprincipen som tillåter snedställning men tar upp moment i 

rotationsriktningen. Snedställning av hammarförlängningen kring y-axeln sker runt två 

rotationscylindrar som pekar ut radiellt från hammarförlängningen enligt Figur 54. 
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Figur 54. Hammarförlängning med rotationscylindrar. 

Dessa rotationscylindrar är placerade i hål som går radiellt i kardanringen, enligt Figur 55, 

vilka håller hammarförlängningen på plats men tillåter snedställning av den. 

 

Figur 55. Kardanring med rotationscylindrar samt hål för hammarförlängningens 

rotationscylindrar. 

Mellan hammarförlängningens tjockare del och kardanringen finns, där den tjockare delen ej 

är avfasad, ett spel vilket tillåter att hammarförlängingen snedställs i förhållande till 

kardanringen enligt Figur 56. Då hammarförlängningen snedställs kring y-axeln snedställs 

alltså inte kardanringen.   

 

Figur 56. Det spel mellan kardanringen och hammarförlängningen som möjliggör 

snedställning dem emellan. 

För att åstadkomma snedställning av hammarförlängingen kring x-axeln finns 

rotationscylindrar som pekar ut från kardanringen radiellt enligt Figur 55. Dessa är placerade i 

spår på insidan av styrhöljet enligt Figur 57 vilket möjliggör rotation kring dem, och då 

snedställning av hammarförlängningen. 
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Figur 57. Styrhölje med spår för kardanringens rotationscylindrar. 

Kardanringen har två avfasningar vilka, enligt samma princip som för avfasningarna på 

hammarförlängningens tjockare del, fixerar kardanringen radiellt mot motsvarande 

avfasningar av styrhöljet. Detta tillåter att kardanringen, och då även hammarförlängningen, 

snedställs kring x-axeln. Kardankonstruktionen gör att snedställning av hammarförlängningen 

kan ske kring x- och y-axeln oberoende av varandra.  

I syfte att tillåta vridning kring x- och y-axeln samt fixera kardanringen och 

hammarförlängningen radiellt är de avfasade kring rotationscylindrarna. Dessa avfasningar 

har även till syfte att ta upp vridande moment för att minska påfrestningarna på 

rotationscylindrarna. Avfasningarna på hammarförlängning, kardanring och styrhölje visas i 

Figur 58. 

 

Figur 58. Avfasningar av styrhölje, kardanring och hammarförlängning. 

Matarkraften överförs från styrhöljet till hammaren via kardanringens och 

hammarförlängningens rotationscylindrar vilket gör att kontaktspänningar uppstår. För att 

minska dessa spänningar placeras kontaktbitar med samma teoretiska inre radie som 

rotationscylindrarnas yttre radie mot rotationscylindrarna för att åstadkomma välvda 

kontaktytor, se Figur 59. Dessa kan förslagsvis tillverkas i lagerbrons för att minska friktionen 

mot dem vid snedställning. 
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Figur 59. Styrhölje med kontaktbitar och dämparelement i cylinderspår. 

Dessa kontaktbitar monteras i spår för att förhindra att de rör sig i radiellt led. I syfte att 

dämpa vibrationer och därmed påföljande nötning av dessa kontaktytor, och även av 

kontaktytan mellan hammarförlängningens rotationscylindrar och motsvarande hål i 

kardanringen, placeras dämparelement mellan de bakre av dessa kontaktbitar och styrhöljet. 

Dessa möjliggör viss relativ axiell förskjutning mellan hammardelen och styrhöljet. Ett 

material som anses lämpligt för denna applikation är Polyuretan, PUR (efunda, 2013). 

Materialet har elastiska egenskaper med ett stort spann av elasticitetsmoduler vilket möjliggör 

optimering av dämparelementen. På grund av de fördelaktiga materialegenskaperna används 

PUR i många olika tillämpningsområden, däribland som dämparelement. 

För att låsa kardanringen axiellt i den riktning som pekar mot kronan monteras en axiallåsning 

på styrhöljet enligt Figur 60. 

 

Figur 60. Axiallåsning monterad på styrhöljet. 

Axiallåsningen överför kraften från styrhöljet till hammaren via kardanringens 

rotationscylindrar och hammarförlängningen då borren ska föras ut ur borrhålet. Då denna 

kraft antas vara lika stor som matarkraften placeras även här kontaktbitar för att jämna ut 

kontaktspänningarna. Mellan dessa kontaktbitar och axiallåsningen placeras en dämparring 

enligt Figur 60 som syftar till att dämpa vibrationer. Eventuellt kan utbytbara lagerhylsor 

placeras runt rotationscylindrarna för att skydda dessa från slitage. 

Denna konfiguration möjliggör montering och demontering av kopplingen. 

Hammarförlängningens rotationscylindrar kan förslagsvis gängas in i hammarförlängningen 

efter att kardanringen trätts på vilket gör att kardanringen kan tillverkas i ett stycke. I 

styrhöljets cylinderspår placeras dämparelementen och ena delen av kontaktbitsparen. 

Därefter placeras kardanringens rotationscylindrar i cylinderspåren och de återstående 
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kontaktbitarna förs in. Axiallåsningen, med dämparring, gängas sedan på styrhöljet och 

hammarförlängningen gängas till sist in i indexhammaren. Figur 61 visar styrsystemet i rakt 

och snedställt läge. 

 

Figur 61. Styrsystemet vid snedställning kring en axel. 

TÄTNING 

För att undvika att borrkax tar sig in i styrsystemet krävs det att den öppna ytan mellan 

indexhammaren och styrdelen tätas. Detta kan lösas genom att en överhängande kjol från 

indexhammaren hänger över en utstickande del på axiallåsningen varemellan en O-ring 

placeras i ett spår. På grund av att styrdelen inte har något övertryck utöver det som råder i 

hammarförlängningen är kraven på O-ringen endast att förhindra partiklar från att ta sig in i 

systemet. Tätningen måste vara dynamisk för att ta upp rörelse i både axiellt och radiellt led. 

Figur 62 visar kopplingen i snedställt läge med O-ringens placering i axiallåsningen. 

 

Figur 62. O-ringens placering mellan axiallåsningen och indexhammaren. 

STYRARMAR 

Styrarmarna, vars uppgift är att omvandla en del av trycket i drivvattnet till en kraft på 

hammarförlängningen och skapa ett moment på denna runt kopplingen, placeras vid 

hammarförlängningens bakre del enligt Figur 52. Hammarförlängningen är där avfasad för att 

skapa stora kontaktytor mot styrarmarna, se Figur 54. För att kunna snedställa hammaren i 

valfri riktning kring x- och y-axlarna krävs minst tre styrarmar längs insidan av styrhöljets 

omkrets enligt Figur 63. 
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Figur 63. Styrarmarnas (rött) lägen i styrhöljet. 

Denna konfiguration medför att styrarmarna kan komma att glida mot hammarförlängningen 

vid samtidig aktivering av två styrarmar. Därför kan det vara lämpligt att härda eller belägga 

hammarförlängningens avfasade ytor samt styrarmarnas kontaktytor med lämpligt material. 

Styrarmarna placeras i hus som måste vara tillräckligt stora för att rymma hela styrarmarna 

enligt Figur 63. Detta för att styrarmarna måste kunna skjutas in och ge plats åt 

hammarförlängningens radiella rörelse. Aktiveringen av styrarmarna görs genom att det 

trycksatta vattnet leds in i husen via kanal- och ventilsystem så att det trycksätter styrarmarnas 

undersidor. 

KANAL- OCH VENTILSYSTEM 

Det trycksatta drivvattnet överförs lämpligen från inmätningsdelens gränssnitt mot styrdelen 

till hammarförlängningen i en flexibel slang för att möjliggöra radiell rörelse av 

hammarförlängningen. Vidare krävs kanaler som leder en del av det trycksatta mediet till 

styrarmarna. Då gränssnittet mellan styrsystemet och inmätningsdelen överför det trycksatta 

mediet centralt i BHA:ns tvärsnitt möjliggör det utrymme för kanalsystem enligt Figur 64. 

Längden på detta ventilsystem, för att ha tillräckligt utrymme för ventiler samt tillåta 

tillräcklig radiell rörelse för den flexibla förlängningen, antas hamna mellan         . 

 

Figur 64. Placering av ventiler och kanaler för aktivering av styrarmar. 

Då systemet beräknas använda sig utav tre styrarmar som ska kunna aktiveras individuellt 

krävs tre ventiler för flödet till styrarmarna samt tre ventiler för flödet från styrarmarna. 

Genom att styrarmarnas tillflöde och frånflöde ska aktiveras vid motsatta tillfällen, dvs. när 

tillflöde tillåts ska frånflödet strypas samt tvärtom, kan de sex ventilerna minskas till tre där 

de har dubbel verkan, både för till- och frånflöde, se Figur 65. Denna lösning kan använda sig 

utav en magnetventil, eller solenoidventil, vilken för en kolv linjärt fram och tillbaka 

beroende på dess spänningstillstånd. I kolven finns ett hål vilket tillåter att flöde passerar som 
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placeras vid antingen till- eller frånflödeskanalen beroende på om styrarmen ska aktiveras 

eller avaktiveras. Genom att koppla en matningskabel och en signalkabel till varje ventil kan 

ett system skapas där aktivering av önskade solenoider kan göras på ett effektivt sätt.  

 

Figur 65. Ventilens dubbelverkan för till- och frånflöde. 

Då styrsystemet är utformat med tre styrarmar vilka endast kan styras av ventilerna mellan två 

olika lägen, inne eller ute, kan systemet endast ställa indexhammaren i sex olika riktningar. 

Dessa riktningar uppkommer från att antingen en eller två styrarmar aktiveras varvid två eller 

en styrarm är i infällt läge. Då arean som mediet använder för att trycka ut styrarmarna är lika 

stor, och kontinuerlig över hela utfällningen, för samtliga armar, uppstår svårigheter med att 

ställa och hålla hammarförlängningen i sitt mittenläge på grund av att kraften som 

styrarmarna verkar med är konstant oavsett utskjutningsläge. Detta kan lösas med en 

diskontinuerlig tryckarea för styrarmarna där en större yta, och då en större kraft, används för 

att ställa armarna i ett läge där hammarförlängningen centreras, samtidigt som en mindre yta 

används för att ytterligare snedställa hammarförlängningen i önskad riktning. Detta kan liknas 

vid en teleskoparm där den mindre tryckarean är innesluten i den större. Figur 66 illustrerar 

schematiskt hur ett sådant system skulle kunna se ut. 

 

Figur 66. Illustration av styrarmar med diskontinuerlig tryckarea. 

För att ytterligare effektivisera styrningen skulle implementering av sensorer vara nödvändigt. 

Genom att kontrollera hur långt varje styrarm är utskjuten skulle ventilerna kunna regleras så 

att styrarmarnas utskjutningslängd kan bestämmas. Detta skulle leda till att 

hammarförlängningens snedställningsvinkel kan anta alla olika vinklar och inte bara de sex 

som tidigare nämnts samt även ställas och hållas i ett centrerat läge.  
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STABILISATORER 

För att stabilisera BHA:n används stabilisatorer i flera existerand RSS enligt avsnitt 2.3. 

Dessa placeras på BHA:ns ytterhölje och ligger an mot borrhålet för att skapa en stabilare 

gång och i vissa fall skapa friktion mot borrhålsväggen för att ta upp moment i rotationsled. 

Figur 67 visar ett antal exempel på var en stabilisator kan placeras på slutkonceptet och vad 

det ger för effekter på snedställningen. 

 

Figur 67. Exempel på stabilisatorplaceringar på slutkonceptet. 

I exempel A är stabilisatorn placerad mellan borrkronan och kopplingen vilket förhindrar 

snedställning av hammaren och istället skapar en radiell reaktionskraft på borrkronan vid 

aktivering av styrningen. Detta är en nackdel då slagenergin från indexhammaren inte kan 

riktas för att åstadkomma krökning och istället leder till att styrningen påminner om ett push-

the-bit-system. 

I exempel B är stabilisatorn placerad nära kopplingen på den stela BHA-delen mellan 

kopplingen och coilens anslutning. Med denna konfiguration är snedställning av hammaren 

möjlig men begränsad av stabilisatorns närhet till kopplingen. I exempel C är stabilisatorn 

istället placerad närmare coilens anslutning till BHA:n vilket leder till att större snedställning 

av hammaren är möjlig. Dock fås lägre stabilitet än i exempel B då stabilisatorn är placerad 

långt från kopplingen. 

Stabilisatorns placering kan även påverka krökningsmöjligheten enligt Figur 68.  
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Figur 68. Krökt borrhål och olika placering av stabilisator. 

Med placering enligt den övre delen av figuren begränsas krökningsradien till följd av att 

stabilisatorn stjäl utrymme radiellt på den plats där BHA:n vill ligga an mot borrhålet. Den 

undre placeringen, dvs. mellan BHA:ns mitt och ändpunkt, är fördelaktig vid kontinuerlig 

krökning då det finns mer radiellt utrymme enligt figuren. Vid icke-kontinuerlig krökning, 

dvs. då krökning initieras eller planas ut, beror den optimala stabilisatorplaceringen, dvs. där 

stabilisatorn stjäl minst utrymme, på i vilket läge BHA:n befinner sig i den initierade eller 

utplanande krökningen. Användandet av stabilisator begränsar således krökningsradien 

oberoende av placering. En potentiell lösning vore att implementera stabilisatorer som kan 

aktiveras och fällas ut vid behov, dvs. då målet är att borra rakt. Detta skulle även lösa de 

problem som kan uppstå med fixa stabilisatorer och den varierande borrhålsdiametern.    

 Gränssnitt mot andra delsystem 3.3.2

Styrsystemet är ett delsystem och måste vara kompatibelt med övriga delsystem samt ha 

gränssnitt mot dessa som tillåter flöden och möjliggör montering. I detta avsnitt presenteras 

exempel på hur dessa kan vara utformade i grova drag.  

INMÄTNINGSDEL 

Gränssnittet mellan styrsystemet och inmätningsdelen måste tillåta ett antal olika flöden. 

Förutom flöde av det medium som driver hammaren och styrarmarna krävs även elektricitets- 

och signalflöden för styrarmarna samt kraftflöden över kopplingen som överför tryckande 

kraft och vridande moment. Figur 69 illustrerar schematiskt detta gränssnitt med 

monteringsförslag för hur den flexibla förlängningen kan låsas axiellt med hjälp av en mutter 

samt hur medieflödet antas kunna se ut. För att överföra krafter över gränssnittet används en 

konisk gängning vilken tätas med en O-ring för att bibehålla högt tryck inne i systemet. 
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Figur 69. Gränssnittet mellan styrsystemet och inmätningsdelen. 

 

INDEXHAMMARE 

Gränssnittet mellan styrsystemet och indexhammaren utgörs av en koniskt gängad koppling 

mellan dessa samt O-ring, schematiskt illustrerat i Figur 70. Gränssnittet överför den 

snedställande kraften från styrsystemet till indexhammaren samt matarkraft och flöde av det 

trycksatta borrmediet. 

 

Figur 70. Gränssnittet mellan styrsystemet och indexhammaren. 

 Kraft- och geometrisamband 3.3.3

För att göra en uppskattning av de dimensioner och krafter som krävs för att uppfylla 

funktionskraven ställs kraft- och geometrisamband upp för styrsystemet.   

SAMBAND MELLAN MATARKRAFT, STYRKRAFT, 

SNEDSTÄLLNINGSVINKEL OCH HAMMARFÖRLÄNGNING 

Borrsystemet antas vara matat med en kraft på       enligt avsnitt 3.1.2. Då BHA:n är 

vinklad vid kopplingen med vinkeln   enligt Figur 71 uppstår ett moment på BHA:n till följd 

av matarkraftens reaktionskraft vid borrkronan, som verkar för att snedställa BHA:n 

ytterligare. Detta moment måste upphävas för att från ett vinklat tillstånd övergå till att borra 

rakt. Detta ställer krav på att styrningsmekanismen ger tillräcklig kraft och har tillräckligt stor 

hävarm för att skapa detta moment. Sambandet mellan krävd styrkraft   , matarkraft     , 
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snedställningsvinkel  , hammarlängd    och längd på hammarförlängningen       blir, om 

reaktionskraften på borrkronan antas vara parallell med matarkraften, 

    
(                 )

     
 (7)  

vilket fås från momentjämvikt kring kopplingen i Figur 71. 

 

Figur 71. De krafter som antas verka på BHA:n för bestämning av kraftsambandet. 

Sambandet visas grafiskt i Figur 72. 

 

Figur 72. Sambandet mellan styrkraft, snedställningsvinkel och hammarförlängning. 

SAMBAND MELLAN HAMMARFÖRLÄNGNINGENS 

ÄNDPUNKTSFÖRSKJUTNING, LÄNGD OCH SNEDSTÄLLNINGSVINKEL  

Snedställningen av hammarförlängningen gör att dess ändpunkt förskjuts radiellt inuti BHA:n 

vilket ställer krav på att tillräckligt utrymme finns för styrarmarna. Sambandet mellan 

hammarförlängningens ändpunktsförskjutning     , snedställningsvinkeln   och längd på 

hammarförlängningen       blir 

                    (8)  

Sambandet illustreras i Figur 73. 
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Figur 73. Illustration av sambandet mellan hammarförlängningens ändpunktsförskjutning, 

längd och snedställningsvinkel. 

Ändpunktsförskjutningen      är det utrymme som hammarförlängningen med längd 

      måste ha att röra sig i för att tillåta snedställningen  . Sambandet visas grafiskt i Figur 

74. 

 

Figur 74. Sambandet mellan hammarförlängningens ändpunktsförskjutning, längd och 

snedställningsvinkel. 

Utrymmet som krävs radiellt i BHA:n ökar med ökad snedställningsvinkel och 

hammarförlängning enligt Figur 74. En kort hammarförlängning är önskvärd i syfte att 

minska det krävda utrymmet, dock kan en kort hammarförlängning påverka styrprecisionen 

då en liten radialförskjutning av hammarförlängningens ändpunkt ger ett stort utslag vid 

borrkronan. Vidare kräver en kortare hammarförlängning en större styrkraft. 

SAMBAND MELLAN STYRKRAFTEN OCH HAMMARFÖRLÄNGNINGENS 

LÄNGD, TJOCKLEK OCH BÖJSPÄNNING 

Hammarförlängningen utsätts för ett böjmoment då styrarmarna utövar en kraft på den vilket 

ger upphov till böjspänningar. Om hammarförlängningen antas ha ett cirkulärt, ihåligt och 

konstant tvärsnitt kan relationen mellan maximal böjspänning   , hammarförlängingens 

innerradie   , ytterradie    samt längd       och styrkraften    skrivas (Sundström, u.d.) 
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(        )      

  (      
 )

  (9)  

En kort hammarförlängning med stor tjocklek är således önskvärd för att erhålla en låg 

spänning. Dock kräver en tjockare hammarförlängning mer utrymme i BHA:n vilket minskar 

den maximala snedställningsvinkeln.  

 Dimensionering av styrgeometri baserad på kraft- och 3.3.4

geometrisamband 

Utifrån geometrisambanden i avsnitt 3.1.2 samt kraft- och geometrisambanden i avsnitt 3.3.3 

kan ett grovt dimensioneringsförslag för hammarförlängingen och kardanringen ges, se Bilaga 

5 och 6. Kravet på snedställningsvinkel på       för att åstadkomma en krökningsradie på 

      med stela BHA-delar på vardera     ges en säkerhetsfaktor på   vilket omdefinierar 

kravet till ungefär     . Detta för att ge marginal för styrsystemet så att det inte behöver 

arbeta med maximalt utslag för att åstadkomma önskad krökningsradie. Vidare kan det vara 

önskvärt att styra snävt för att effektivt kunna kompensera för eventuella ofrivilliga avvikelser 

från den planerade borrhålsbanan. 

Den del av hammarförlängningen som fungerar som hävarm för styrarmarna,      , sätts till 

     , hammarförlängingens innerdiameter till          enligt kraven på kopplingen 

som ställdes ovan i detta avsnitt, samt dess ytterdiameter till         . I kombination 

med kravet på snedställningsvinkeln tillsammans med förhållandet i ekvation (9) ger detta att 

en förflyttning av hammarförlängningens ändpunkt på              enligt Figur 73 

måste tillåtas. Tjockleken på styrhöljet är satt till             enligt kravspecifikationen i 

avsnitt 1.5 och avfasningar på             görs på hammarförlängningen för att öka 

utrymmet mellan hammarförlängningen och höljet samt för att erhålla större och plana 

kontaktytor med styrarmarna. Se Figur 75. 

 

Figur 75. Hammarförlängning med avfasning.   

Tillsammans ger detta ett utrymme på               för styrarmarna. 

Med dessa dimensioner möjliggörs alltså en maximal snedställningsvinkel på      vilket i sin 

tur innebär en minsta möjliga teoretisk krökningsradie på        enligt Figur 41 i det fall 

stela BHA-delar på     antas. 
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Enligt ekvation (7) och Figur 71 krävs, med       enligt ovan, en styrkraft på          . 

Detta innebär att ytan på styrarmarna som drivvattentrycket verkar på måste vara minst 

                ⁄          för att ge tillräcklig styrkraft om ett vattentryck på       

        verkar. 

 Hållfasthetsberäkningar 3.3.5

En hållfasthetsanalys av styrsystemet görs med syfte att undersöka om den dimensionering 

som gjorts är rimlig ur hållfasthetssynpunkt samt för att undersöka var de högsta 

spänningarna uppstår och på så vis vilka komponenter som är begränsande. Analytiska 

beräkningar görs på rotationscylindrarna och en finit element-analys (FEA) görs på 

kopplingen. 

STATISKA SPÄNNINGSBERÄKNINGAR FÖR ROTATIONSCYLINDER 

Den del i kopplingen som överför matarkraften är rotationscylindrarna som sitter på 

kardanringen och hammarförlängningen. Detta avsnitt undersöker om den dimensionering 

som gjorts av dessa är tillräcklig samt för att ta reda på storleksordningen på de uppkomna 

spänningarna. De spänningar som beräkningar görs för är skjuvning, böjning samt 

kontakttryck. Figur 76 illustrerar rotationscylinders dimensioner där         och 

       . 

 

Figur 76. Utformningen av en rotationscylinder med angreppsriktning för matarkraften. 

Två lastfall analyseras, ett första där endast halva matarkraften, dvs.            , antas 

verka på vardera rotationscylinder, och ett andra lastfall där momentet från indexhammaren 

på            överförs via rotationscylindrarna. Det senare antas ge upphov till 

reaktionskrafter på 

 

     
  

     
         

på vardera rotationscylinder där            är avståndet från hammarförlängningens 

centrum till mitten av dess rotationscylindrar. I det senare lastfallet görs antagandet att 

momentet överförs förlustfritt från indexhammaren till kopplingen. I båda lastfallen antas 

krafterna      och      som verkar på rotationscylindrarna, i ekvationerna benämnda  , 

angripa på rotationscylinderns mitt, dvs. vid    . 

Vid beräkning för skjuvningsfallet används ekvationen (Wihlborg, 2004) 

            
 

 
 (10)  

där   är rotationscylinderns tvärsnittsarea 

   (
 

 
)

 

    (11)  
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Vilket ger                 för det första lastfallet och                      för det 

andra.  

Vid beräkning för det böjande fallet används ekvationen (Materialmekanik Lunds Tekniska 

Högskola, 2012) 

          
    

    
 (12)  

där      är det pålagda böjmomentet enligt  

        
 

 
 (13)  

om   antas angripa på mitten av rotationscylindrarna och      är böjstyvheten för ett 

cirkulärt tvärsnitt enligt 

      
    

   
  (14)  

Böjstyvheten beräknas med hjälp av yttröghetsmomentet      som för ett cirkulärt tvärsnitt är 

 
     

  (
 
 )

 

 
  

(15)  

Detta ger en maximal böjspänning              för det första lastfallet och        

       . 

För beräkning av kontakttrycket används ekvationen för Hertzkt kontakttryck enligt 

(Mechanical Engineering University of Utah, u.d.)  

        
 

     
 (16)  

där   är kontaktradien mellan de två komponenterna vilken bestäms enligt 

   √
   [

(    
 )

  
 

(    
 )

  
]

   (
 
  

 
 
  

)
  (17)  

vari    är poissons tal för material  ,    är elasticitetsmodulen för material   samt    är radien 

på komponent  . Vid beräkning för cirkulärt tvärsnitt mot plan sätts den plana ytans radie till 

     och vid omslutande ytor, Figur 77, sätts den omslutande radien till ett negativt värde. 
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Figur 77. Matarkraften   som överförs via omslutande radier till rotationscylindern. 

Om rotationscylindern antas vara gjord av stål med elasticitetsmodul                  

(efunda, 2013) och innesluten i en kontaktbit gjord av samma stål, dvs.       med en 

radietolerans på         , dvs. en radie på            i värsta fall, fås             
För det andra lastfallet fås            . 

FINIT ELEMENT-ANALYS 

För att kontrollera att den föreslagna dimensioneringen ger tillräcklig statisk hållfasthet görs 

FEM-simuleringar i Ansys. De krafter som anses rimliga för en initial hållfasthetsverifiering, 

och på så vis kan ge kunskap om magnituden av spänningarna som uppstår, är matarkraften 

genom BHA:n,     , reaktionskraften på rotationscylindrarna till följd av momentet som 

skapas av indexhammaren samt,      samt styrkraften,   . Komponenterna i simuleringarna 

ges materialet stål med E-modul         och Poissons tal     . Vidare kan en sträckgräns 

på ungefär         antas gälla. 

Genom uppspänning enligt Figur 78 och Figur 80 där      och    verkar individuellt på 

styrsystemet ges spänningar enligt Figur 79 och Figur 81. 

 

Figur 78. Kraftriktningar och infästningsytor för fallet då endast matarkraften tas i 

hänseende. 
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Figur 79. Spänningskoncentrationer för fallet då endast matarkraften tas i hänseende. 

 

Figur 80. Kraftriktningar och infästningsytor för fallet då endast styrkraften tas i hänseende. 

 

Figur 81. Spänningskoncentrationer då endast styrkraften tas i hänseende. 
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För att få en uppfattning om spänningskoncentrationer i ett mer realistiskt fall skapas även en 

modell där matarkraft och styrkraft verkar på styrsystemet tillsammans. Denna modell med 

infästningar och krafter illustreras i Figur 82, vilket ger upphov till spänningar enligt Figur 83. 

 

Figur 82. Kraftriktningar och infästningsytor för fallet då både matarkraft och styrkraft tas i 

hänseende. 

 

Figur 83. Spänningskoncentrationer då både matarkraft och styrkraft tas i hänseende. 

Det andra lastfallet, där det moment som skapas av kronans rotation tas i hänseende, har en 

uppspänning med infästning och last enligt Figur 84. 
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Figur 84. Momentriktning och infästningsytor för det andra lastfallet då kronans rotation 

skapar ett vridande moment på styrsystemet. 

Med last och infästning enligt Figur 84 skapas spänningskoncentrationer enligt Figur 85. 

 

Figur 85. Spänningskoncentrationer för det andra lastfallet. 

För en sammanslagen FEA som tar hänsyn till både matarkraften i det första lastfallet samt 

momentet i det andra lastfallet skapas ett tredje lastfall. Figur 86 visar hur styrsystemet 

belastas av krafterna och Figur 87 visar de spänningskoncentrationer som uppkommer. 
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Figur 86. Placeringar av kraft och infästningsytor. 

 

Figur 87. Spänningskoncentrationer för det tredje lastfallet. 

Då denna analys gjordes för statiskt pålagda krafter fås endast riktlinjer gällande storleken på 

spänningarna och inte de spänningar som uppkommer vid körning. Detta på grund av att 

vibrationerna som uppstår vid hammarslagen inte modellerats och på så vis inte tas hänsyn till 

vid en initial analys. Analysen som utfördes enligt ovan gjordes på de konceptuella 3D-

modellerna och har på så vis inte optimerats för att sänka spänningskoncentrationerna. 

Ytterliggare visar analysen att böjspänningsfallet som ses i Figur 81 och Figur 83 ger upphov 

till den dominerande spänningen i förhållande till matarkraften på rotationscylindrarna för det 

första lastfallet.  

Det andra lastfallet gjordes för att se hur kraften som skapar rotation i kronan påverkar 

styrsystemet. Lastfallet beräknades med att det moment som uppstår vid kronan förlustfritt 

leds vidare till kopplingen varvid styrhöljet antas fast inspänt. Detta lastfall är på så vis ett 

extremfall bland annat på grund av att vid optimal körning skapas inget reaktionsmoment från 

kronan utan den roterar fritt mellan slagen från hammaren, samtidigt som styrhöljet inte är 

fast inspänt utan överför momentet vidare till den dynamiska coilen. Denna FEA visar dock 

att även om detta extremfall uppstår har systemet möjlighet att ta upp krafterna i ett statiskt 

spänningsfall. Det andra lastfallet visar även genom Figur 85 att momentet till största del tas 

upp av avfasningsytorna, vilka kan ses i Figur 58, och inte i de smalare rotationscylindrarna. 



61 

Det tredje lastfallet skapades för att se om de två tidigare lastfallen tillsammans skapar några 

ytterligare oförutsedda spänningskoncentrationer. Figur 87 visar dock att spänningarna liknar 

de i det andra lastfallet med endast små ökningar. 

 Delprototyp 3.3.6

I syfte att utvärdera och illustrera funktionen hos styrsystemet tillverkas en nedskalad 

funktionsprototyp. Prototypen har som uppgift att bekräfta de geometriska sambanden mellan 

delkomponenterna samt på ett tydligt sätt beskriva funktionen. Funktionsprototypen skapades 

med hjälp av nedskalade 3D-modeller i friformsframställningsverktyget uPrint.  

Figur 88 visar hammarförlängningen som sticker ut från den i styrhöljet axiellt låsta 

kardankopplingen. För övriga komponenter se Bilaga 7. 

 

Figur 88. Funktionsprototyp av styrkopplingen. 
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4 RESULTAT  

Detta kapitel sammanställer resultatet från det utförda arbetet och jämför med den kunskap 

som införskaffades under omvärldsanalysen. 

 Kravuppföljning 4.1

För att utvärdera slutkonceptet ställs detta mot de krav som ställdes i avsnitt 1.5 

Kravspecifikation. 

Vad gäller kravet på ytterdiameter för systemet på          är detta uppfyllt och är i linje 

med övriga delsystem. 

Kravet på minsta godstjocklek på ytterhöljet om      användes vid geometriska beräkningar 

och möjliggjorde ett system med tillräcklig styrprestanda. 

Då befintliga dimensioner för W100-hammaren användes vid framtagning av lastfall och 

beräkningar för krökningsradie anses styrsystemet väl anpassat för W100-hammaren. Vidare 

är gränssnittet mot hammaren anpassningsbart för att möjliggöra montering lämplig gängning. 

Kravet på den maximala längden för hela BHA:n,      , kommer ifrån de mått som finns för 

borrigg och gruvort enligt Bilaga 1 och 4. Med den givna indexhammarlängden,         

inklusive krona, och ett        långt styrsystem lämnas         åt inmätningsdelen för 

att uppnå kravet, se Figur 89. Enligt resonemangen i avsnitt 3.3.1 och 3.3.4 är        

tillräckligt för att uppnå kravet på styrprestanda. 

 

Figur 89. Ungefärliga yttre dimensioner hos komplett BHA. 

Enligt avsnitt 3.3.4 kan en krökningsradie på        teoretiskt uppnås med den tillåtna 

snedställningsvinkeln      vilket uppfyller kravet på maximal krökningsradie om      .  

Med ett tillräckligt inmätningsystem antas kravet på precision om maximal avvikelse på 

        kunna uppnås med styrkonceptet. 

Kravet på att med samma styrsystem kunna borra både rakt och krökt anses kunna uppfyllas 

med det i avsnitt 3.3.1 beskrivna ventilsystemet där användning av antingen teleskoparmar 

eller sensorstyrda ventilar skulle uppfylla detta. 

Då styrsystemet nyttjar samma medium som hammaren för att snedställa kopplingen är det ett 

krav att borriggen levererar ett kontinuerligt tryck för att styrningen ska fungera. Med ett 

framtida MWD-system tillåts styrning i realtid vilket då uppfyller kravet på att kunna initiera 

styrning utan att stänga av borrningen. 

Kravet på modularitet har tagits hänsyn till genom att tydliga krav och riktlinjer ställts upp för 

gränssnitten mot de andra delsystemen och inom styrsystemet. Detta har gjorts med fokus på 

att systemet ska vara demonterbart och på ett enkelt sätt möjliggöra demontering från de 

andra delsystemen. 
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 Jämförelse med existerande system 4.2

Slutkonceptet jämförs med de i Tabell 1 presenterade produkterna på de egenskaper som är 

jämförbara i syfte att utvärdera konceptets potential, se Tabell 3. Värdet på stigning beräknas 

från möjligheten att svänga med en krökningsradie om ungefär       . Tekniken hos 

slutkonceptet skiljer sig från point-the-bit på så vis att det inte endast är kronan som riktas 

utan den stela hammaren varför tekniken väljs att benämnas point-the-hammer. 

Tabell 3. Jämförelse mellan slutkonceptet och existerande system. 

Tillverkare Modell Stigning 

[      ] 
Håldiameter [  ] Längd 

[ ] 
Teknik Drivmedium 

Schlumberger PowerDrive X6                Push-the-bit Mud 

Schlumberger PowerDrive 

Archer                Hybrid Mud 

APS Technology Rotary steerable 

motor                Push-the-bit Mud/Vatten 

GyroData Well-Guide RSS                Point-the-bit Mud/Skum/Gas 

Halliburton EZ-Pilot                Point-the-bit Mud 

Halliburton GEO-Pilot                Point-the-bit Mud/Skum/Gas 

Devico DeviDrill           Point-the-bit Vatten 

Wassara Slutkoncept                 Point-the-hammer Vatten 

Tabell 3 visar att ett jämförelsevis kort system med en teoretiskt sett liten krökningsradie, dvs. 

hög stigning, anpassad till en relativt liten håldiameter har tagits fram. Slutkonceptet nyttjar 

hammarens drivvatten för att aktivera styrningen. 
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5 SLUTSATS  

Det framtagna konceptet klarar, enligt de presenterade geometriska sambanden, kravet på 

krökningsradie med god marginal. Detta resultat är dock strikt teoretiskt och innebär att 

BHA:n, geometriskt sett, kan ta sig fram i ett borrhål med önskad krökningsradie om 

styrsystemet konstrueras enligt konceptbeskrivningen. Vilken krökningsradie som kan 

erhållas i praktiken påverkas av andra faktorer utöver BHA:ns geometriska begränsningar, till 

exempel bergets uppbyggnad och kronans utformning. Vidare har den krävda styrkraften 

antagits vara den som räcker för att upphäva momentet som skapas av matarkraften på ett 

maximalt snedställt styrsystem. Praktiska tester skulle vara nödvändiga för att jämföra den 

teoretiska modellen med verkligheten. 

Hållfasthetsanalysen visar att konceptet klarar de statiska laster som antas uppstå på 

kopplingen men att vissa delar kan behöva dimensioneras om eller utformas annorlunda för 

att öka säkerhetsfaktorerna mot plasticering av materialet. Syftet med analysen var dock att 

undersöka om det var möjligt att klara de antagna lasterna med en konstruktion som uppfyllde 

funktionskraven och höll sig inom de geometriska begränsningar som satts, vilket det bedöms 

vara.   

Med ett ventilsystem som endast tillåter två lägen, dvs. till eller från, av styrarmarna tillåts 

BHA:n endast snedställas i sex olika lägen vilket eventuellt skulle kunna påverka 

styrprecisionen negativt. Med implementering av lägessensorer och ett steglöst ventilsystem 

skulle styrarmarna kunna snedställa BHA:n steglöst i alla riktningar. 

Projektet resulterade i ett slutkoncept som uppfyllde samtliga av de initialt ställda kraven. 

Dock är de flesta resultaten beräknade från teoretiska modeller och inte verifierade i 

praktiken. Vidare är geometrin endast konceptuell vilket innebär att dimensioner kan komma 

att behöva ändras för att erhålla en fullt fungerande slutprodukt. 

Den viktigaste slutsats som kan dras är att styrd borrning kan implementeras i Wassaras 

system. Detta baseras på den omfattande omvärldsanalysen som gjordes där flera system 

presenterades som utför styrd borrning. Skillnaden mellan dessa system och Wassaras är att 

borrningen i Wassaras system sker uppåt och att det använder sig utav en hammare. Att 

borrningen sker uppåt anses inte påverka styrförmågan nämnvärt och har i det här projektet 

inte behandlats. Användandet av en slående hammare har tagits hänsyn till och en dämpare 

har implementerats i kopplingen för att skydda styrsystemet från utmattning. Dock finns stora 

risker att hammarslagen påverkar inmätningen vilken styrprecisionen är starkt beroende av. 

Ytterliggare en skillnad är att styrsystemet ska integreras i ett befintligt system med en 

hammare längst fram vilket begränsar utformningen av styrningen, till skillnad från om man 

skulle utveckla ett helt nytt system där delsystemen kan utvecklas tillsammans. 
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6 DISKUSSION 

De metoder som använts i projektet anses ha varit bra verktyg för att nå de initialt satta målen. 

Informationssökningen skapade en bra kunskapsgrund för ett vidare arbete inom ämnet. Dock 

visade det sig att området var väldigt stort och aktivt vilket gjorde att det till en början kunde 

vara svårt att sålla bland den stora mängd information som fanns samt att företag var måna 

om att hålla detaljinformation hemlig. Brainstormingssessionerna var bra till att generera 

konceptidéer med hjälp av den kunskapsgrund som skapades under informationssökningen 

och inom de givna förutsättningarna. Brainstormingen tillät fritt tänkande och idégenerering i 

positiv miljö vilket resulterade i både radikala och mer konventionella idéer vilka, under 

ytterligare sessioner, kunde verifieras och utvecklas tillsammans med kunniga inom området. 

För jämförelse mellan koncepten och en referensprodukt användes en Pugh-matris där 

egenskaper viktades. Denna metod anses ha uppfyllt sitt syfte på ett överskådligt sätt, dock 

anses det att en Pugh-matris inte själv ska utgöra hela utvärderingen av koncepten i det fall 

den baseras på teoretiska uppskattningar. För att vidare utvärdera koncepten utan jämförelse 

med en referensprodukt gjordes en analys av koncepten i samråd med erfarna inom 

gruvborrning för att utvärdera de aspekter som var svårare att kvantifiera. 

Prototypen var ett bra sätt att verifiera geometri och funktion för projektets utförare samt för 

att illustrera kopplingens sammansättning och funktion för andra. Valet av tillverkningsmetod 

passade även bra då befintliga CAD-modeller kunde användas, efter viss modifikation, och då 

metoden är mycket snabb och förhållandevis billig.  

En av de större svårigheterna med styrsystemet är utrymmet för styrarmarna då en radiell 

rörelse ska ske i ett redan trångt utrymme. Den krävda radiella förskjutningen för att uppnå 

önskad snedställningsvinkel kan minskas genom att placera styrarmarna närmare kopplingen 

vilket ger ett större vinkelutslag per längdenhet. Då ett visst snedställningsmoment krävs 

innebär dock detta att en större styrarmskraft behövs eftersom hävarmen förkortats. Detta 

skulle kunna kompenseras med en större verkande tryckarea på styrarmarna.  

Ett alternativt sätt att minska det krävda utrymmet för styrarmarna är tillämpningen av de 

beskrivna teleskoparmsliknande styrarmarna. Dessa skulle även kunna lösa problemet med att 

hålla BHA:n centrerad vid rak borrning. 

Den information som styrsystemet kräver för att följa en önskad bana är kontinuerlig data 

gällande position och riktning av BHA:n. För ytterligare precision skulle information om 

snedställningen av BHA:n vara nödvändig. Lämplig mjukvara skulle kunna placeras i 

inmätningsdelen och signal och elektricitet överföras i kablar över gränssnittet mellan 

inmätningsdel och styrsystem.  

Huruvida en eller flera stabilisatorer bör implementeras eller ej är något som behandlats 

teoretiskt i rapporten. Om styrsystemet kan skapa stabilitet och borra rakt utan stabilisatorer 

eller om tillräcklig krökningsradie kan uppnås med stabilisatorer bör undersökas med 

praktiska tester för att jämföra de teoretiska antagandena med verkligheten. En fördel med en 

stabilisator på indexhammaren som tar upp vridande moment är att den begränsar det moment 

som belastar kopplingen.  

De dämparelement som integrerats i kopplingskonceptet har främst till syfte att reducera 

utmattningsskador på kopplingen och även övriga delar av styrsystemet. Dessa är endast 

konceptuellt beskrivna i rapporten och stor frihet finns att ändra deras utformning och 

placering efter behov. Det kommer troligtvis även att krävas ytterligare dämpare för att 

reducera hammarslagens inverkan på inmätningssystemet då det kan komma att innehålla 

rörelsekänsliga delar som till exempel accelerometrar. 
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Borriggen ska, likt dagens system, kunna demontera och byta ut vissa delsystem, så som 

krona och indexhammare, från BHA:n. Detta leder till att indexhammaren måste kunna 

separeras från styrsystemet på enkelt sätt. I dagens system används en ”knäckare” som vrider 

upp gängorna mellan delsystemen vilken ger upphov till ett vridmoment. Storleken på detta 

moment är inte fastslaget men måste tas hänsyn i vidare dimensionering av styrsystemet. 

För att underlätta tillbakagång från snedställd till rak BHA skulle matarkraften kunna 

integreras som en parameter i ett reglersystem för styrningen. Matarkraften skulle då kunna 

minskas när krökningen av borrhålet ska plana ut vilket skulle ställa lägre krav på styrkraften 

då den behöver motverka ett mindre moment. 

Anledningen till den stora förbättringen i krökningsradie jämfört med de existerande system 

som presenterats anses vara införandet av en central led som delar upp BHA:n i två stela 

delar. Utöver att rent geometriskt tillåta en snävare krökning möjliggör även leden riktning av 

indexhammarens slagenergi. 

Den lilla snedställning i rakt borrhål, dvs. riktning av slagenergin för initiering av krökning, 

som tillåts beror på det lilla spelet mellan borrhål och BHA, dvs. förhållandet mellan kronans 

och BHA:ns ytterdiametrar. Detta förhållande var en initial förutsättning där diametrarna var 

förbestämda parametrar för projektet. Följden som detta kan få är att vinklingen av hammaren 

och dess slagenergi inte är tillräcklig för att initiera en krökning. Dock leder fortsatt 

snedställning av kopplingen till en radiell reaktionskraft mellan borrkrona och borrhål likt den 

som uppstår vid användning av en Push-the-bit-teknik. Detta kan komma att kräva en 

borrkrona som är aggressiv i radiell riktning för att jobba sig in i berget. Vidare skulle en 

förstoring av borrkronan öka förhållandet mellan borrhålsdiameter och BHA:ns ytterdiameter 

vilket skulle möjliggöra en större snedställning av hammaren. 

 

  



69 

7 FRAMTIDA ARBETE OCH REKOMMENDATIONER 

Då projektet behandlar en konceptutveckling har endast ett förslag till möjlig lösning tagits 

fram. För att gå vidare och skapa ett fungerande system återstår en hel del framtida arbete. 

Detta kapitel listar de områden där mer fokus och arbete behöver läggas för att nå en 

slutprodukt. 

 För att analysera hållfastheten för ett mer verklighetstroget driftsfall bör dynamiska 

simuleringar göras för att ta hänsyn till slagenergins inverkan på systemet. Vidare bör 

även dämparelementens funktion analyseras för att möjligöra optimering av dessa.  

 Kanal-, ventil- och signalsystemen för styrarmarna behöver definieras tydligare för att 

kunna sätta dimensionskrav och på så sätt identifiera lämpliga samarbetspartner för 

vidare utveckling och tillverkning. För vidare utveckling av styrsystemet krävs arbete 

för att implementera sensorer och steglösa ventiler i syfte att öka kontrollen av, och 

precisionen i, styrsystemet. 

 Eventuella tryck- och flödesförluster bör analyseras då kanalsystem för styrarmarna 

implementeras. 

 En hållfasthetsanalys gjordes på de kraftöverförande komponenterna, dvs. koppling 

och hammarförlängning. Vidare bör en hållfasthetsanalys för hela styrsystemet göras 

för att säkerställa att dimensioneringen är tillräcklig. 

 I en framtida detaljkonstruktion måste vidare hänsyn tas till tillverknings- och 

monteringsaspekten. Under arbetets gång har ett antal utmaningar identifierats med 

relation till detta. En av dessa är montering av styrarmssystemet då det är positionerat 

inuti styrhöljet. Vidare kräver hela flödesvägen för drivvattnet genom BHA:n tydliga 

och täta gränssnitt som möjliggör enkel montering. Ytterliggare en utmaning är att 

detaljutforma det kanalsystem som ska leda vattnet från gränssnittet mellan 

inmätnings- och styrsystem till styrarmarna via ventiler. Vidare kan det krävas att 

styrsystemet delas in i fler moduler för att möjliggöra montering av komponenter som 

är placerade inuti styrhöljet. 

 Utöver de i kopplingen integrerade dämparelementen, vars syfte är att dämpa 

vibrationer i kopplingen, kommer sannolikt ett ytterligare dämparsystem 

implementeras i BHA:n för att minska vibrationer i denna. Dämparens inverkan på 

styrförmågan bör undersökas. 

 På längre sikt bör praktiska tester utföras på funktionsprototyper för att verifiera de 

teoretiska resultat som erhållits gällande krökningsradie och hållfasthet. 

 Kostnadsaspekten bör tas i beaktande kontinuerligt under det fortsatta arbetet där en 

initial kostnadsanalys genomförs för att skapa en uppfattning om de kostnader som 

arbetet kan innebära. 
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BILAGA 8: MATLABKOD 
close all;clc;clear all 
%% Geometrisamband för krökningsradieberäkning med ledad BHA 

  
%% Variabler 

  
lbha1=[1:.005:3-0.1]; 
lbha2=lbha1; 
lspel=0.008 
thetastart=170;thetastop=179.9;thetastep=((thetastop-

thetastart)/length(lbha1)); 
theta=thetastart:thetastep:thetastop-thetastep; 

  
%% Vektorer 
lcv=[]; 
areav=[]; 
rvinkladv=[]; 
rrakv=[]; 
rrakv2=[]; 

  
%% For-slinga som beräknar minimala krökningsradien om snedställningvinkeln 

(theta) är begränsande 
for ii=1:length(theta) 
lc=sqrt(lbha1.^2+lbha2.^2-2*lbha1.*lbha2.*cosd(theta(ii))); % Avståndet 

mellan BHA:ns ändkontaktpunkter med hålväggen 
lcv=[lcv; lc]; 
area=lbha1.*lbha2.*sind(theta(ii))/2; % Area av den triangel som bildas av 

linjerna lbha1, lbha2 samt lc 
areav=[areav; area]; 
rvinklad=lbha1.*lbha2.*lc./(4*area); % Den krökninsradie som erhålls för de 

akutella värdena på theta, lbha1 och lbha2 
rvinkladv=[rvinkladv; rvinklad]; 
end 

  
%% 
rrak=lspel/2+(lbha1).^2/(8*lspel); % Den krökningsradie som erhålls om endast 

BHA:ns längd och dess spel mot hålväggen tas i beaktande 
for ii=1:length(rrak) 
rrakv=[rrakv; rrak]; 
end 

  
%%Skapar en matris med den minimala svängningsradien vid stel led för de 

olika BHA-längderna.   
rrak2=lspel/2+(2*lbha1).^2/(8*lspel); % Den krökningsradie som erhålls om 

endast BHA:ns längd och dess spel mot hålväggen tas i beaktande 
for ii=1:length(rrak2) 
rrakv2=[rrakv2; rrak2]; 
end 

  
%% For-slinga som skapar en matris av de radiebegränsande värdena i fallen 

rrakv och rvinkladv. rrakv2 hjälper till att göra så att BHA:ns längd 
%är begränsande då snedställningsvinkeln blir liten. 
radiev=[]; 
for ii=1:length(theta) 
    for kk=1:length(theta) 
        radiev(ii,kk)=min(max(rrakv(ii,kk),rvinkladv(ii,kk)),rrakv2(ii,kk)); 
    end 
end 

  
%% Plottar 
lbha1=[1:.005:3-0.1]; 
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surf(lbha1,theta,rvinkladv);shading interp;xlabel('BHA-längd 

[m]');ylabel('Snedställningsvinkel [grader]');zlabel('Krökningsradie [m]') 
figure 
plot(lbha1,rrak);xlabel('BHA-längd [m]');ylabel('Krökningsradie 

[m]');grid%ylabel('Snedställningsvinkel [grader]') 
hold on; plot(lbha1,rrak2,'r');legend('Minsta svängradie för stel BHA-

del','Minimal svängradie vid ovinklad led (Två stela BHA-delar)'); hold off 
figure 
surf(lbha1,theta,radiev);shading interp;xlabel('BHA-längd 

[m]');ylabel('Snedställningsvinkel [grader]');zlabel('Krökningsradie [m]') 

  
%Hittar snedställningsvinkeln för en viss krökningsradie och bha-längd 
lbhastel=2; 
radiekrav=100; 
lbha1pos=length(find(lbha1<=lbhastel))%Hittar kolumnen i radiematrisen där 

bha-längden är satt till lbhastel 
thetapos=length(find(radiev(:,lbha1pos)<=radiekrav))%Hittar den plats i den 

kolumn som hittades ovan där radien är lika med eller mindre än radiekravet 
thetakrav=180-theta(thetapos)%Tar fram värdet för den matrisplats som hittats 

ovan 

 

 
clc;clear all 

  
%Parametrar 
ny1=0.3;%Poissons tal mtrl 1 
ny2=0.3;%Poissons tal mtrl 2 
E1=210*10^9;%E-modul mtrl 1 
E2=210*10^9;%E-modul mtrl 2 
R1=0.0075;%Cylinderradie 
R2=-0.00752;%Kontaktkroppens radie 
L=0.010;%Cylinderlängd, knoppens höjd 
F=10000;%Matarkraft 

  
Eekv=((1-ny1^2)/E1+(1-ny2^2)/E2)^-1;%Ekvivalent E-modul 

  
b=sqrt(4*(F/2)*(1/Eekv)/(pi*L*(1/R1+1/R2)));% enl. 

http://www.mech.utah.edu/~me7960/lectures/Topic7-

ContactStressesAndDeformations.pdf 
pmax=2*(F/2)/(pi*b*L)%Maximal kontaktspänning enl. 

http://www.mech.utah.edu/~me7960/lectures/Topic7-

ContactStressesAndDeformations.pdf 

  
%Skjuvspänning 
SigmaSkjuv=(F/2)/(pi*R1^2) 

  
%Böjspänning 
Mboj=(F/2)*L/2; 
Wboj=(pi*R1^3)/4; 
SigmaBoj=Mboj/Wboj 

 

 
clc; clear all; clf; close all; 
%% För beräkning av geometri- och kraftsamband för hammarförlängningen 

  
%% Parametrar 
Fmat = 10000; 
lh = 1.500; 
thetastart = 0.1; thetastep = 0.1; thetastop = 4; 
theta = [thetastart:thetastep:thetastop]; 
P = 18*10^6; 
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lforl = [0.1:(0.35-0.1)/length(theta):0.35-(0.35-0.1)/length(theta)]; 
Fhvek = []; 
darmvek = []; 

  
%% Beräkning av hävarmskraften beroende av olika hävarmslängder 
for ii = 1:length(theta) 
lhavmat = lh*sind(theta(ii)); 
M = Fmat * lhavmat; 
Fh = M./lforl; 
Fhvek = [Fhvek Fh']; 
end 

  
%% Beräkning av hävarmens ändpunktsförkjutning beroende av olika 

hävarmslängder 
for ii = 1:length(theta) 
darm = sind(theta(ii)).*lforl*2; 
darmvek = [darmvek darm']; 
end 
%% Beräkning av tryckarea (samt radie) beroende av olika hävarmskrafter 
Aarm = Fh/P; 
Aarmmm = Aarm*1000000; 
rAarmmm = sqrt(Aarmmm/pi); 

  
%% Plottar 
surf(theta,lforl,Fhvek);xlabel('Snedställningsvinkel 

[grader]');ylabel('Hammarförlängning [m]') ; zlabel('Styrkraft [N]');  
figure  
surf(lforl,theta,darmvek); xlabel('Hammarförlängning 

[m]');ylabel('Snedställningsvinkel [grader]') ; zlabel('Hammarförlängningens 

ändpunktsförskjutning [m]');  
figure 
plot(Fh,Aarmmm) 
figure 
plot(Fh,rAarmmm) 

 

 

clc; clf; clear all; close all 

  
%% Böjspänningsberäkning i hammarförlängningen 

  
ry = [0.0175:0.0001:0.03]; 
ri = 0.0125; 
E = 210*10^9; 
rostal = 7870; 
lforl = 0.2; 
Fh = 4000; 

  
M = Fh*lforl; 
W = pi*((ry.^4-ri^4)./(4*ry)); 
Sigma = M./W; 
Sigmampa = Sigma/(10^6); 

  
plot(ry, Sigmampa); grid ON; axis([0.0175 0.03 0 300]) ;grid MINOR; 

xlabel('Ytterradie på hammarförlängning [m]');ylabel('Böjspänning [MPa]');  

 

 


