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Abstrakt
Bergsbrytning måste vara säkert/tryggt. Målet är att automatisera hela bergsbryt-
ningsprocessen men vägen dit är lång och kräver många skräddarsydda lösningar. 
För att uppnå målet är det viktigt att fokusera förutom på maskinautomation också 
på automatisering av bergsbrytningsprocesser och processtyrning. Vissa delar av 
bergsbrytningscykeln kan automatiseras redan idag emedan andra väntar på att ny 
teknologi skapas. I dagens läge har många gruvor behov att höja utnyttjandegraden 
och bättre styra sina maskiner. Genom bättre visibilitet, mer detaljerad information 
och bättre övervakning av givna arbetsuppgifter kan bergsbrytningsoperationerna 
styras som en fortlöpande process. Denna artikel behandlar ett koncept för korttids 
processtyrning och relaterad teknologi.

Effektivitetskraven vad beträffar skift tid och utnyttjandet av maskiner har ska-
pat ett behov för korttids processtyrning (Short Interval Control = SIC) i gruvdrift 
underjord. Chelopech Mine i Bulgarien har som mål att fördubbla produktionen och 
minska kostnaderna per enhet med 44%, en uppgift som fordrar att processer och 
system ses över samt att skifttiden utnyttjas effektivare. Denna Case Study ger 
inblick i hur Dundee Precious Metals Inc. utvecklade en ny metod för hantering av 
arbetsuppdrag per skift för att uppnå ställda produktionsmål och samtidigt förbätt-
rade utnyttjandegraden av maskinerna. Att övervinna de tidigare kommunikations-
hindren i gruvan ger möjlighet till styrning av aktiviteter och uppgifter och därmed 
att upptäcka möjliga förseningar eller avbrott under skiftet och omedelbart åtgärda 
dem. Datainsamling under ett arbetsskift görs idag inte enbart för att dokumentera 
utfört arbete. Det fungerar i allt högre grad som ett konkret verktyg för att styra 
arbetet i realtid. 

Introduktion
Sandvik Mining är världens ledande leverantör av automationsteknologi med över 
16 automationssystem utspridda över sju länder runtom i världen. Vi levererar på-
litlig och högklassig automation av maskinparken för borrning, lasting och transport 
samt automation av enskilda lastare, ”block cave draw control” och process-/infor-
mations styrsystem. 

Automation ger kunderna många fördelar. Dessa är bland annat förbättrad säker-
het eftersom färre människor arbetar på farliga områden, ökad produktivitet p.g.a. 
processtyrning och kontroll i realtid samt lägre underhållskostnader beroende på 
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jämnare bruk av utrustningen. Alla Sandviks automationssystem är planerade så att 
de kan integreras med andra IT system i gruvorna. Sandvik automation vill arbeta 
nära kunderna för att säkerställa att både gruvans egna och de produktspecifika 
kraven noggrant beaktas innan systemet tas i bruk. 

Målet för varje kund är att kunna bryta slutprodukten från sin gruva så säkert, 
effektivt och lönsamt som möjligt. Automatiserade gruvdriftslösningar och därtill 
hörande software innovationer är av väsentlig betydelse för att uppnå dessa mål, 
oberoende av om det gäller en liten eller stor gruva. 

Utmaningen i att styra gruvor underjord
De underjordiska gruvorna står för en utmaning att öka produktionen utan att öka 
kostnaderna. Gruvorna måste klara av många uppgifter för att nå de uppsatta pro-
duktionsmängderna. Vi kan identifiera åtminstone fem eller sex olika bas aktiviteter 
inom gruvdrift som behöver styras. Dessa är: grundande (development), borrning, 
sprängning, lastning, fyllning och malmtransport. Ytterligare finns otaliga stödupp-
gifter såsom underhåll och logistik, vilka möjliggör bas aktiviteterna. Detta illustre-
ras i bild 1. Det betyder att det under varje skift är nödvändigt att disponera över 
såväl människor som maskiner och distribuera dem att sköta mellan 50 och 100 
olika arbetsuppgifter per skift. Störningar eller förseningar som uppkommer han-
teras vanligtvis av arbetarna eller i bästa fall av skiftsledare eller chefer. Kommu-
nikationssystem under jord har underlättat situationen och förkortat responstiden 
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Bild 1. Cykeln från planering till verkställning
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för åtgärdande av problemen. Men ännu finns mycket att förbättra.  Alltid vet man 
inte om en uppgift slutförts eller inte. Operatörerna ger sina rapporter verbalt eller 
skriftligt då skiftet tar slut. Den grundläggande orsaken till ett överraskande resultat 
uteblir ofta eller ingen fäster sig vid det och möjligheten att reagera då situationen 
ännu pågår går förlorad. 

De olika nivåerna inom en organisation försvårar kommunikationen och mycken 
information går förlorad då meddelandet vidarebefordras mellan nivåerna. En stor 
del data (inklusive orsaker för förseningar) insamlas och sparas i olika databaser. 
Noggrannheten och giltigheten kan ifrågasättas och ringa eller ingen analys görs 
över materialet.

För att förbättra produktiviteten och arbetskvaliteten har många underjordiska 
gruvor introducerat ny teknologi för automatisering as vissa delar av processen. 
Detta har visat sig svårt att genomföra i den underjordiska omgivningen. Automa-
tiserad drift fordrar att personalen isoleras från de automatiserade maskinerna och 
att spelregler måste skapas för att kontrollera samverkan. Sandvik har levererat au-
tomationssystem i 10 års tid och är ledare för automationsapplikationer underjord 
med allt från automation för enskilda lastare till automatisering av maskinparker i 
stora gruvor som t.ex. ”panel and block cave” -applikationer. Både säkerheten och 
produktiviteten har förbättrats ansenligt och de automatiserade delarna av gruvo-
perationen fungera så gott som kontinuerligt. Situationen är svårare i gruvor där 
isolering av de automatiserade maskinerna förhindrar utförande av andra samtida 
arbeten inom samma område eller nivå. Bild 2 visar de olika nivåerna av teknologi 
och automation vilka typiskt används i underjordiska gruvor idag. 

Bild 2. Ökat bruk av teknologi och automation
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Det nya sättet att styra underjordiska gruvor
Sandvik Mining har en komplett produktfamilj av automationslösningar för olika 
gruvapplikationer. AutoMine Loading och Hauling, vardera automationssystem för 
stora maskinparker, representerar den högsta nivån av intelligens. AutoMine Pro-
cess Management passar manualdrift, allt från små bildskärmsapplikationer till hela 
gruvan omfattande styrsystem, vilka gör gruvdriftsprocessen kontinuerlig. 

Sandvik AutoMine® produkterna är uppbyggda på samma grundläggande 
 AutoMine® teknologi vilket möjliggör konfigurering och expandering av automa-
tionslösningarna med ändamål att förenhetliga och standardisera arbetsflödet sam-
tidigt som genomgångstiden förbättras. De tekniska egenskaperna som möjliggör 
denna pålitlighet och effektivitet är:

• AutoMine® Loading - maskinparksautomation för lastning: automatiserad kör-
ning, automatiserad dumpning och tele-opererad assistens med fyllning av sko-
pan. Detta möjliggör att en operatör kan styra flera lastare.

• AutoMine® Hauling – möjliggör en helt självständig produktionscykel: automati-
serad lastning, körning och dumpning. Den kan integreras med både automati-
serade och manuellt körda lastare samt med diverse fyllningssystem.

• AutoMine® Drilling - erbjuder mångsidiga automationsalternativ från ökad sä-
kerhet och effektivitet till realtida processtyrning vilket erbjuder en jämn pro-
duktionsnivå med överlägsen borrprecision och effektiv användning av icke-
produktiv tid.

• AutoMine® Process Management – erbjuder kommunikation i realtid och opti-
mering av processen för att styra gruvoperationen som en kontinuerlig process,
maximera den verkliga arbetstiden och öka produktiviteten.

• AutoMine® Draw Control – erbjuder processtyrning av manuellt drivna lastare i
realtid vilket dokumenteras och kan spåras och därmed minskar risken för felak-
tig resultatrapportering.

• AutoMine® Lite – automatisering av en enskild lastare, vilket ökar effektivitet och
håller kostnaderna under kontroll. AutoMine® Lite är snabb att installera och ta i
bruk utan störningar i arbetscykeln (turnaround time) eller operatörens uppgifter
(workflow).

Det blir allt vanligare i gruvorna att utnyttja information i realtid. Olika applikatio-
ner såsom spårning av personal eller maskiner, centraliserad/koncentrerad spräng-
ning och övervakning, tidsbunden service och övervakning samt ventilationskon-
troll finns oftast på plats i dagens underjordiska gruvor. Införande av system för 
övervakning av rörliga maskiner och personal ger gruvledningen möjlighet att styra 
gruvprocessen effektivt. Dessa möjliggörande teknologier har utvecklats avsevärt, 
till den grad att de kan användas även i krävande omgivningar såsom underjordiska 
gruvor. Det senaste stora framsteget har varit utvecklingen av fördelaktiga trådlösa 
nätverk (Wi-Fi) som finns till allas förfogande.  De lösningar som finns på marknaden 
idag kan utnyttja detta nätverk som stöd för ljud, data och videokommunikation.

© 2013, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Olika typer av IT lösningar för spårande av personal och maskiner samt kommu-
nikationsmetoder utgör delar av den möjliggörande teknologi som formar helhets-
lösningen. I AutoMine lösningarna kopplar vi ihop ett antal av dessa nya rön med 
software system så att det bildar ett intelligent gruvstyrningssystem som erbjuder 
produktionsstyrning i realtid och spårning i en vidare bemärkelse för att kunna upp-
följa och kontrollera produktionen.

Den tillverkande industrin har i årtionden använt avancerade koncept för produk-
tionsstyrning och kontroll.  Det finns standarder som ISA 95, vilka tydligt beskriver 
den funktionella modellen och interface standarder för ifrågavarande system (se 
Bild 3).  Även om gruvindustrin saknar motsvarande standarder kan dessa tillämpas 
även här. 

De helt eller delvis automatiserade lösningarna
Det finns både semi och fullständigt automatiserade gruvdriftssystem tillgängliga. 
I det fullt automatiserade systemet övervakas processen av operatören men han 
deltar inte aktivt. Systemet kan kontrollera processen och kompetent göra beslut 
baserat på förhandsprogrammerade regler. Trafikreglerna säkerställer att produk-
tionen maximeras genom att effektivt utnyttja hela systemet och gruvans layout. 
Dessa fullt automatiserade system planeras vanligtvis för 24/7 drift.

De semiautomatiserade gruvdriftssystemen är beroende av operatören insats. 
Då det gäller lastare betyder det att operatören fyller skopan via radiostyrning (tele-
remote). De artificiella lösningarna kan ännu inte tävla med kombinationen mänsklig 
hjärna och ögon i att beräkna rätt anfallsvinkel för lastning av malmen. Beroende 
på malmtypen och vilken brytningsmetod som används kan fragmenteringen va-
riera betydligt. Det är en stor utmaning att bestämma hur skopan kan fyllas bäst. 
Teknologin utvecklas och det finns redan applikationer som kan ange formen på 
stenhögen och upptäcka stora stenar. 

Bild 3. ISA 95 – Den funk-
tionella modellen på hur 
arbetet organiseras
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Båda dessa applikationer förutsätter att området isoleras. Det finns två säker-
hetsstandarder som definierar den funktionella säkerhetsnivån för systemen ifråga. 
Dessa är EN 61508 “Functional safety of electrical/electronic/ programmable elec-
tronic safety-related systems. Requirements for electrical/electronic/ programma-
ble electronic safety-related systems” och  EN IEC 62061 “Safety of machinery 
– Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable elec-
tronic control systems”.

Den nya produktionsstyrningsprocessen 
Den generella bilden nedan (se Bild 4) betonar nyckelelementen i drifts styrning. 
Den definierar plattformen för kontinuerlig produktion och maskinparksstyrning via 
huvudtidtabellen för arbetsuppgifterna och utgör grunden för hur tidtabellen splitt-
ras mellan produktion, stöduppgifter och underhåll per vecka och skift. Arbetsut-
förandet och analyserna tillsammans med förbättringsförslag används sedan för 
att ställa nya mål och slutföra cykeln och skapa en kontinuerlig förbättringscykel. 
Auto Mine Process Management är ett system som säkrar att arbetet för skiftet 
utförs planenligt. Det sköter uppgiftsstyrning, rapportering av pågående uppgifter 
och ger maskinstatus. Dessutom möjliggör det kommunikation mellan ledning och 
operatörer. Schemat för uppgifterna görs av ett externt system. 

Det första steget i processen är att få fram en veckoplan för skiftet genom att 
separera alla enskilda uppgifter i huvudplanen och bestämma människor och maski-
nerna att utföra dessa. Detta innefattar all produktion, service and stöduppgifter för 
de olika arbetsgrupperna. Traditionellt gör gruvan upp en korttids produktionsplan 
per aktivitet som sedan uppdateras varje vecka och är i kraft åtminstone tre måna-
der framöver.  Från denna huvudplan härleds arbetsuppgifter och integreras med 
service och stöduppgifter så att resultatet blir en detaljerad arbetsplan för varje skift. 
Tidtabellen med angivna arbeten prövas gentemot eventuella konflikter, korrigeras, 
kontrolleras och godkänns av ledningen. Vid behov gör skiftsledningen vid skiftbyte 
eventuella ändringar i arbetsplanen för följande skift. Uppgifterna skickas sedan till 
pekplattorna på maskinerna så att operatörerna ser dem. Då pek plattorna brukas 
under jord är fordringarna på 
hårdvaran mycket höga. För 
kontorsbruk planerad utrust-
ning klarar sig inte länge i den 
tuffa arbetsmiljön (se Bild 5). 
Den information som laddas 
ner i pekplattorna innehåller 
bl.a. lokalisering av arbets-
platsen, förväntad prestation 
och uppskattad tid för utfö-
rande av uppgiften. För las-
tare och dumpers kan mäng-
den transporterat material Bild 4. Modell för driftsstyrning 
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dokumenteras automatiskt. För an-
dra uppgifter anger operatören, 
med användning av pekplattan, an-
delen av arbete utfört under skiftet 
Både maskin och operatör/service 
förseningar samt statusändringar 
såväl som status på arbetslokalisa-
tion rapporteras via tabletterna. 

Uppdatering av alla arbetsupp-
gifter dokumenteras och överva-
kas i kontrollrummet. Ifall ingen 
uppdatering anlänt inom angiven 
tid kontaktar skiftsledaren direkt 
operatören och ber om uppgifterna. Skiftsledaren har en egen pekplatta där han 
kan övervaka och uppdatera sina arbetares uppgifter.  Skiftsledarens software ger 
honom/henne möjlighet att iaktta hur alla uppgifter fortskrider. Olika färgkoder som 
anger hur långt arbetet framskridit gör att han/hon snabbt kan se vilka uppgifter 
som är försenade. Systemet ger också skiftsledaren möjlighet att gripa in och göra 
ny resursfördelning eller ändra prioriteringen av planerade arbeten i fall av större 
störningar. 

Maskinerna är utrustade med On-board övervaknings- och rapporteringssystem 
(se Bild 6). On-board systemet följer också med maskinens skick via sensorer pla-
cerade runtom maskinen.  Alla varningar och alarm skickas både till operatören och 
till underhållsavdelningen. I on-board sensorerna ingår också ett vägningssystem 
och via det kan maskinens cykel och produktionsresultat dokumenteras. 

Bild 5. Sandvik pekplatta och applikationen för 
behandling av arbetsuppgifterna

Bild 6. On-board komponenterna för övervakningsapplikationen 
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Sammanfattning
Automation kommer att spela en allt väsentligare roll inom gruvdriften p.g.a. allt 
striktare miljöföreskrifter och behovet av övervakning och rapportering i realtid. Att 
gruvorna ofta är avlägset belägna och omgivningen geologiskt och miljömässigt är 
krävande begränsar tillgängligheten till området.  Då utbudet på kunnig personal är 
begränsat sätter detta också gränser för gruvdriftens storlek. Istället för att ha en 
operatör per maskin kan nu en operatör styra en hel maskinpark och uppnå högre 
produktivitet och effektivitet.

Det nya produktionsstyrningsförfarandet att utnyttja övervakning av processer 
i realtid samt korttidskontroll börjar ta fart i de underjordiska gruvorna.  Liknande 
applikationer har använts i dagbrott och en del massiva “block cave” operationer. 
Applikationerna ger potentiella möjligheter att avsevärt förbättra gruvdriften och 
hantera den som en kontinuerlig process för att därigenom uppnå högre resultat 
och bättre utnyttjande av resurser. 

Båda dessa applikationer minskar märkbart rapportering på papper och förbätt-
rar integration av informationen. Det kommer att finnas bara en version av san-
ningen. Ingen tid spills på diskussioner eller förklaringar över varför siffrorna varierar 
från en rapport till en annan. 

Automation skall inte vara ett mål i sig utan ett redskap för att komma närmare 
intelligent och kontrollerad gruvdrift. Teknologier som kombinerbarhet (connecti-
vity), social media and hyper kommunikation kommer att leda till förändringar av 
affärsmodellerna inom gruvdrift. 
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