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1 HISTORIA 
 
 Det första kända kommersiella intresset för trådlös initiering, som hittats i skrift var 
1945 och utgivet av Imperial Chemical Industries (ICI), tidigare ägare av Orica. Det 
tidiga patentet beskriver ett kontrollsystem för detonation av en laddning, efter att den 
mottagit flertalet trådlösa signaler 
 
Vidare utveckling av trådlös sprängning och 
utvecklingen av ett kommersiellt trådlöst 
initieringssystem fick endast begränsad 
uppmärksamhet, tills nyligen, när fjärrinitiering 
utvecklades och kommersialiserades 2003. I 
sådana trådlösa initieringssystem så är salvan 
kontrollerad och triggad från en säker plats via 
2-vägs radiokommunikation, där primern/ 
sprängkapselns ledare kopplas till en sändare/ 
mottagare på ytan. Detta är de mest vanliga 
trådlösa initieringssystem som används i gruvorna idag. 
Orica har utvecklat WebGen™100 under mer än ett årtionde; och skapat ett mer 
avancerat, verkligen trådlöst system, som ger möjlighet att initiera borrhålsprimers via 
1-vägskommunikation med en signal som går 
genom bergmassa, vatten och luft. Detta system 
är det första kommersiella initieringssystemet 
där energin för initiering inte behöver ledas 
fram till sprängkapseln/primers med någon 
form av ledare. För att uppnå detta funda-
mentalt nya sätt att initiera en salva på har det 
krävts stora investeringar, en evolution av 
säkerhetskontrollerna för verifikation och vali-
dering, samt ny design av initieringssystemet.  
Prototyperna som skapats i de olika faserna i 
utvecklingsprocessen kan ses i figur 2. Den 
ursprungliga prototypdesignen var en relativt stor cylindrisk anordning som fokuserade 

Figur 1. En bild som illustrerar den 
trådlösa mottagaren i ett tidigt patent för en 
direktinitierad sprängkapsel. 

 

Figur 2. Evolution i designen av den 
direktinitierade trådlösa primern/boostern. 
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på större borrhål ovan jord. Allt eftersom utvecklingen mognade raffinerades designen 
och storleken minskades genom ett antal iterationer. Den slutliga designen valdes 
eftersom dess storlek och prestanda ger den möjlighet att passa till de allra flesta 
applikationer inom sprängning. 

 
 

2 INTRODUKTION AV SYSTEMET 
 
Det trådlösa systemet består av tre olika kategorier av komponenter; datorn med vilken 
man kontrollerar och hanterar avfyrningen (CMC): den trådlösa borrhålsprimern/ 
boostern och styrenheten för programmering med tillbehör tillsammans med 
sändarsystemet; som visas i figur 3.  
 

 
 
Innan man introducerar trådlös initiering i en gruva så gör man först en signalteknisk 
undersökning. Denna undersökning avgör systemets lämplighet och prestanda på den 
aktuella arbetsplatsen. Informationen från undersökningen används för att identifiera 
en lämplig plats för sändaren och vilken typ pav antenn som ska användas; identifiera 
eventuella anomalier som avsevärt kan försämra signalen; och andra källor som kan 
störa signalen. 

Figur 3. WebGen™ 100 blasting system. 
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Som det fungerar idag så är först själva salvan designad i ett salvoptimeringsprogram 
så som SHOTPlus™. Salvans design exporteras sedan till ett minne (dongle) och 
laddas sedan in datorn som kallas Code Management Computer (CMC); en för 
ändamålet dedikerad bärbar dator som innehåller och hanterar data för salvkoderna för 
den specifika arbetsplatsen. Varje grupp av koder består av en salvgruppsidentifiering, 
arbetsplatsidentifiering och initieringskoder som är specifika för varje salva och som 
behövs för att kunna avfyra salvan. 
Den trådlösa borrhålsprimern består av en engångsmottagare (DRX), en primer/booster 
och en sprängkapsel. Innan programmering sätts sprängkapsel och DRX ihop och 
batteriet aktiveras. För att programmera enheten så används en handhållen styrenhet 
(Encoder Controller) med en vagga för DRX:en. Enheten placeras i vaggan och där sker 
kommunikation med enheten gällande salvparametrar och funktionskontroll. 
Prestandan på DRX:en och sprängkapseln utvärderas och verifieras och kodas med 
unika salvkoder och fördröjningstiden kommuniceras. Slutligen monteras 
primern/boostern ihop med enheten i anslutning till salvan för att bilda en komplett 
trådlös primer innan den laddas i borrhålet. 
 

Sändarsystemet skapar de 
elektromagnetiska signalerna 
som möjliggör initiering av 
den trådlösa primern. Under 
själva initieringen kontrollerar 
användaren sändningen med 
sändarkontrollen (transmitter 
controller). Till systemet finns 
antenner både för kort 
räckvidd (quad-loop) eller 
lång räckvidd (cable-loop). 
Användaren ger skjutsignal in 
till sändarkontrollen som gör 
att skjutsignalen kan sändas 
via sändaren till samtliga 
primers som skall initieras och 

som är inom räckhåll.  
Vid försöken användes kabel-loopsantennen som har lång räckvidd. Räckviddschema 
för antennen visas i figur 4. Den specificerade räckvidden för denna antenn när den 
används i normala bergförhållanden har bekräftats vara minst 720 m i vertikal riktning 
och 800 meter i horisontell riktning. 

 

3 ÖKAD SÄKERHET GENOM REDUCERADE ELLER 
BOTTAGNA RISKMOMENT 

 

Det finns väldigt många olika brytningsmetoder för att få fram malm under jord och de 
bygger alla på att bryta malmen till hanterbara fraktioner för att kunna lasta ut samt att 

Figur 4. Kabelantennens räckvidd i berg (z = 720 m,   x = 800 m. 
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stabilisera det utbrutna tomrummet med fyllmaterial. Brytningen av malmen sträcker 
sig från “borr & spräng” till att använda tomrummets spänningar, för att förstora 
tomrummet, som vid blockbrytning. I praktiken behövs borr & sprängprocessen vid en 
större del av brytningen för alla typer av hårda bergarter. 
Sprängning är av sin natur en cyklisk process som även kräver borrning och utlastning. 
Utlastnings- och borrningsoperationerna utförs normal av storskalig utrustning som 
tillåter automation eller åtminstone att operatören är skyddad i hytten. 
Sprängningsoperationen är, även om viss automatisering finns, alltid manuell vad 
gäller ihopkoppling av salvan samt koppling till ett skjutsystem och i de flesta fall sker 
detta på en plats med hög potential för arbetsskador på grund av ras, eller andra 
bergrörelser. 

 
3.1   Skivrasbrytning 

 
Underjordisk produktionssprängning innebär mer eller mindre alltid att man utsätter 
sig för situationer med ökad risk. Detta är speciellt uppenbart när man kopplar ihop 
salvan och in till ett skjutsystem. Vid skivrasbrytning eller SLC (Sub-Level Caving) i 
synnerhet så krävs att denna ihopkoppling sker mycket nära kanten till 
brytningsområdet och vanligtvis också i anslutning till stenblock som har en 
benägenhet att röra sig. Flera SLC-gruvor har haft rasinflöde i orten som resulterat i 
dödsfall under de senaste åren.  

Orica’s trådlösa initieringssystem 
eliminerar dessa högriskoperationer 
med ihopkoppling av salvan och 
möjliggör dessutom utveckling av 
automatiserad laddning. Systemet 
möjliggör sprängtekniker där 
borrhålsprimern initieras direkt utan 
att behöva tillföra tändsignalen 
genom en fysisk kabel, tråd eller 
slang. Genom att ta bort kablar och 
kopplingar tar man också bort 
behovet av att behöva komma åt 

borrhålen efter laddning. Detta gör i sin tur att man kan förladda salvor i större 
utsträckning och alltså kan man ladda fler hål åt gången och flexibiliteten ökar hur 
dessa salvor kan tändas upp. SLC gruvor har ofta problem med bakåtbrytning där 
någon del av framförvarande rad har brutit tillbaka berg in i bakomvarande ring som 
ska sprängas. Om detta händer så kan man antingen välja att skjuta denna ring, med 
konsekvenser att man får stora skut, dålig fragmentering eller, så får man göra en 
omborrning av denna ring. Att ha en operatör som ska återgå till dessa miljöer och 
borra om hål är både väldigt kostsamt, men också förenat med väldigt stora risker, samt 
att det sinkar produktiviteten. 
Laddningsproceduren vid laddning med trådlös initiering är att man har en “utdragstråd” 
som hänger utanför hålet (som gör att man kan dra ner primern igen) och som visar att  

Figur 5. Underjordstruck vid en gruva som använder 
skivrasbrytningsmetoden, efter inflöde av rasmassor i ort. 
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hålet är laddat. Denna kan också visa på om laddningen har flyttats av bergtryck eller 
av tidigare skjutna ringar.  
Det finns många undersökningar och rapporter som visar att genom att ha primern på 
rätt plats och att ha en tillförlitlig initiering så ökar den primära malmfångsten och 
gråbergsinblandningen minskar. Trådlös initiering gör att varje salva kan sprängas 
enligt plan och dessutom med elektronisk initiering vilket även ger ännu större 
möjlighet till att optimera fragmenteringen. 

Figur 6. Uppkoppling av en skivras-ring med risker som delvis kontrolleras genom återfyllning, 
sprutbetong och invallning. 

Figur 7. Flera trådlösa laddade ringar är redo att detonera när helst det krävs, notera ”utdragstråden”. 
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3.2 Öppen skivpallbrytning 
 
Öppen skivpallbrytning  ger risker på grund av närheten till det öppna brytningsrummet. 
Intilliggande berg vid pallen förstärks normal inte och man får räkna med okontrollerat 
bergutfall, varför man har avspärrningar för att hindra att personal kommer in i 
brytningsrummet. Gruvor försöker på olika sätt förhindra att berg rasar in i 
arbetsområdet men kanten kommer mycket nära nästa salva och i denna miljö måste 
personalen ladda och koppla ihop salvan före nästa sprängning. Vidare kan tryck och 
bergförhållanden skapa ostabila “klämeffekter”, som gör att nästa salva måste skjutas 
på framtiden då hål kan tryckas ihop eller förskjutas. 
Dessa förseningar, omborrningar och omplaneringar är kostsamma, för att inte tala om 
riskerna som personalen utsätts för. 
Trådlös initiering möjliggör att nästa salva kan laddas i förväg innan framförvarande 
salva skjuts, vilket avsevärt reducerar påverkan av ihopklämda och förskjutna hål, samt 
tar bort riskerna med att personalen ska arbeta i osäkrat berg.  
Ett annat exempel på hur man kan dra nytta av detta system är möjligheten att lämna 
pelare för att öka stabiliteten i de öppna pallarna. Dessa kan utvinnas genom att ladda 
dessa med trådlösa primers och spränga dessa vid ett senare tillfälle. Denna metod kan 
alltså öka pallstorlekarna med alla fördelar det medför. 

 

3.3 Gruvor med seismisk aktivitet 
 
Fler svårigheter kan uppkomma vid gruvor eller platser i gruvor med hög seismisk 
aktivitet. Dessa aktiva platser kräver utökade kontroller så som förbjudna zoner för  

 
att begränsa att personal utsätts för smällberg eller ras. Traditionella sprängmetoder i 
dessa typer av platser kräver att en operatör går in i det farliga området och kopplar 

Figur 8. Traditionell laddning klar för ihopkoppling med detonerande stubin vid kanten av en öppen skivpall. 
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ihop salvan innan sprängning.  
Det trådlösa initieringssystemet passar alldeles utmärkt i sådana situationer då man 
slipper återinträda i farligt område.  

 

4 SYSTEMVALIDERING OCH VERIFIKATION 
Trådlösa elektroniskt initierade primers har introducerats lyckosamt i olika 
produktionsmiljöer efter att ha utvecklats och verifierats i flera steg. Under dessa steg 
har systemvalideringen gjorts av ledande interna experter och externa myndigheter, 
både i laboratorietest och produktionsmiljöer ovan- och under jord. 
De olika stegen av tester som gjorts beskrivs i detta avsnitt, dessa består av; Labtester 
av systemet som gjorts parallellt med utvecklingen; interna fälttester, försök hos kunder, 
med signaltester, enstaka sprängningar till stora test i riktig produktionsmiljö. 
 

4.1 Laboratorietest av systemet, validering och verifiering 
 
Oricas team med säte i Troisdorf, Tyskland och Brownsburg, Kanada, samt fem 
oberoende externa organisationer med säte i Tyskland, Kanada och USA har genomfört 
design och laboratorieförsök. De externa organisationerna inkluderades i vårt 
designarbete, testade säkerhetsfunktioner och verifierade försök via oberoende 
laboratorier. Totalt har mer än 240,000 test genomförts på olika delar av systemet. En 
summering av dessa tester visas i tabell 1.  
 
 

Tabell 1. Labtest av systemet. Validering och verifiering. 
Steg Antal 

unika test 
Antal 
gånger test 
utförts 

Totalt antal test 
genomförda 

Mjuk/Hårdvara, Modul, 
Enhet 

104 >1,145 119,080 

Design 47 >4 188 
Integration 17 >3 51 
System 169 >3 507 
Felinmatning 28 1 28 
Montering 5 >1,000 5,000 
Färdig product 22 5,303 116,666 
Externt lab 3 1 3 
Kvalificering 22 1 22 
Tryck och dynamiskt tryck 18 40 720 
Pentex™ W Booster 12 135 1,620 
Tillbehör 4 20 80 
Totalt >>450 - >>240,000 
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4.2 Interna fältförsök 
 
 
 

 
     Fig. 9 Produktionstest av trådlösa enheter 
 
 
 
 
Interna fältförsök med det trådlösa initieringssystemet har utförts på Oricas tekniska 
center i Kurri Kurri nära Newcastle, Australien, i januari 2015. Testerna omfattade 
ytterligare verifiering av hela systemet i fältmiljö, inklusive feedback för finjustering 
av designen. Mätningar genomfördes över en stor fördefinierad geografisk yta med 
begränsad bebyggelse. Inom en radie av 2,500 från antennen fanns en emulsionsfabrik, 
testplats för sprängämnestester, magasin, verkstad och ett antal kontorsbyggnader. 
Systemet validerades initialt med “dummyexplosiver” med ett avstånd som började på 
300 m. och som gradvis ökades till 2,500 m. Det verifierades att systemet fungerade 
som det skulle på avstånd upp till 1,650 m. Ett antal fler test gjordes på längre avstånd 
mellan 2,000 – 2,500 m, men ingen signal kunde tas emot på dessa avstånd. En 
summering av tester visas i tabell 2. 
 

Tabell 2. Summering av interna fältförsök 
Avstånd 
(m) 

Antal 
försök 

Antal 
enheter 

Antal 
skjutna 

Procent Ant. 

300 - 1650 15 386 386 100% Dummies 
2000 - 2500 2 30 0 0% Dummies 
500 1 2 2 100%  Sprängkapslar 
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4.3 Försök hos kund 
 
Initiala försök gjordes på en kunds arbetsplats i New South Wales, Australien, under 
januari och februari 2015. Målet med försöken var att skaffa ytterligare förståelse och 
data från fältförsök, samt att introducera systemet för borrhål som var laddade med 
bulkemulsion. Kundens arbetsplats var en bergtäkt med begränsad bebyggelse. 
Antennen placerades bakom krossen och en verkstad. Avståndet som användes vid 
försöken var ca 600 meter. Antennen placerades nära staketet i ena änden på täkten och 
borrhålen var belägna längst bort i andra änden av täkten. Under första testveckan 
placerades “dummies” på ytan för att konfirmera att systemet fungerade korrekt. När så 
systemet var validerat så placerades enheterna i botten av borrhålen i tomma hål och 
validerades igen. Under den sista veckan av försöket laddades dessa borrhål som vanligt. 
Totalt gjordes 53 försök med totalt 373 enheter. Samtliga fungerade utmärkt. 
 

 
Fig. 10 Fältförsök hos kund 

 

4.4 Produktionstest 
 
Efter lyckade test i laboratoriet, i fält och hos kund, var det dags för riktiga 
produktionstest. Dessa tester genomfördes vid flera olika gruvor och bergtäkter i NSW, 
Australien under 2015. 
Försöken började alltid med en simulerad sprängning för att säkerställa 
funktionalliteten. Därefter gjordes riktiga produktionstest med trådlös initiering både i 
botten och pipan av hålen. En del mindre försök gjordes med parallellt med ikon-
sprängkapslar för att se om det fanns någon skillnad i utfall, vilket inte kunde påvisas. 
Alla försök var framgångsrika och som mest sköts 88 trådlösa enheter i samma salva. 
Under 2017 har ytterligare försök gjorts runt om i världen och under jord. Vid Ernest 
Henry-gruvan i Australien, som använder sig av skivrasbrytning, har totalt 30 
produktionsringar testats med utmärkt resultat. Signaltester har visat att avståndet i solitt 
berg kan vara upp till 1.000 meter mellan antenn och den trådlösa enheten. 
Underjordstester har även genomförts i Musselwhite, Kanada med lika goda resultat. 
Totalt har 550 enheter skjutits vid dessa två underjordsförsök.  
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5 TACK TILL! 
 
Författaren önskar att tacka och ge uppskattning till följande kollegor för deras hjälp 
och uppbackning i arbetet med att utveckla det trådlösa elektroniska 
initieringssystemet, samt genomförandet av försök. Dessa är: Orica Brownsburg 
Technical Centre, Kanada, inkluderande Dawn Goosen, Daniel Mallette, Francois 
Guillemette, Yves Hamel, Pascal Durand, Marc F Green, Gabriel Gaudreau; Orica 
Kurri Kurri Technical Centre, Australien, forskningsteam, inkluderande Richard 
Goodridge, Johann Zank, Matthew Craft, Maciej Ciez, Tuan Nguyen, Emma Cook, 
Geoff Stevenson, Laurie Simpson; Orica Troisdorf Technical Center, Tyskland, 
inkluderande, Dirk Hummel, Thomas Boos, Christian Juenger, Jan Lindenau, Walter 
Piel, Margit Fischer-Michely, Ulrich Steiner; Orica Gyttorp Technical Center, Sverige, 
inkluderande Johan Lind; och våra externa konsulter från Tyskland, Kanada, och USA.  
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