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Sammanfattning

Teknik, gruvplanering och tillämpade metoder utgör tillsammans ett integrerat system 
på vilket kriterierna för gruvdriftens resultat baseras. Vikten av en lyckad integration 
ökar då högre former av teknik, som t ex automation, tillämpas i gruvprocesserna. 
Simulering gör det möjligt att förstå och koppla ihop teknik och gruvprocesser i en 
given omgivning. Som bäst härmar det simulerade systemet verkligheten och kan 
användas till att undersöka ”utifall-att”-situationer och deras inverkan på processens 
resultat.

En av fördelarna med simulering är förmågan att visualisera de olika alternativen 
samtidigt som resultatet kalkyleras. OptiMine™ är ett simuleringsverktyg för 
materialflödes- och resursoptimering i gruvor. OptiMine™ fokuserar speciellt på att 
förstå de underjordiska gruvprocesserna och optimera såväl materialflödet som 
resurserna i varje enskilt fall. OptiMine™ har sedan år 2000 använts för flera 
gruvsimuleringar. 

OPTIMINE™ – SIMULERINGSVERKTYG FÖR OPTIMERING AV 
RESURSERNA I EN GRUVA
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OptiMine™ simuleringsverktyg 

OptiMine™ simuleringsverktyg (C++) är baserat på en modulär struktur som 
förenklar systembygge och modifieringar. Gruvlayouten från gruvdesignprogrammet 
utgör den typiska basen för simuleringsmodellen, som används när styrningen av 
resurser och materialflöde genereras.  

TRAM, trafikkontrollmodulen, genererar trafikreglerna som utgör basen för 
verklighetstroget och överenskommet fordonsbeteende i systemet, exempelvis i 
korsningar och vid köbildning. Hela resursmodellen kan innehålla olika resurser, 
såsom krossar, lyftanordningar, lastare, borrar och personalfordon, som beskrivs i 
modellen. Resurser kan läggas till eller tas bort, aktiveras eller inaktiveras i 
resursdatabasen. Resursdatabasen innehåller information om arbetssättet hos varje 
resurs inklusive deras schemalagda underhållsintervaller. Simuleringen kan byggas för 
varierande teknikmiljöer, såsom automatiska system med områdesisolering eller 
driftrestriktioner. Slumpmässiga incidenter som utrustningshaverier eller stockningar i 
gruvorter kan infogas i systemet.  

Tiden som simuleringen körs är flexibel och kan variera från en dag till flera år. Detta 
tillsammans med en verklighetstrogen beteendemodell möjliggör identifiering av 
effekten hos en enskild incident, såsom hur ytterligare en vändning i en kontinuerlig 
lastningscykel påverkar den dagliga kapaciteten. Utskriften i form av Access- och 
Excel-ark ger flexibilitet vid användning av materialet för utvärdering av ekonomisk 
inverkan av valda optioner.

Figur 1. Arbetsgången i OptiMine™. 

Förfarandet vid bygge av simuleringssystemet kräver genomgång av hela 
materialflödet och gruvprocessen, vilket förstärker systemförståelse och identifiering 
av driftstabilitet. Komplexiteten hos en manöver kan lätt ses till exempel vid arbete i 
stora rum och rum med pelare där flera strossar används samtidigt.  

Inmatningsdata för simulering av genomförbarhet kan baseras på en referensgruva, en 
industristandard eller information från en leverantör. Relevanta resultat från 
simuleringen är beroende av riktigheten hos den inmatade informationen och 
beskrivningen av processen. Den största felmarginalen hos den inmatade 
informationen bestämmer exaktheten hos de resultat man får ut. Resursmodellen hos 
OptiMine™ ger användaren möjlighet att vid inmatning av information använda olika 
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fördelningsmodeller som bäst beskriver den aktuella uppgiften. Ju större basen med 
referensinformation är, desto mer verklighetstrogen bild av det faktiska driftbeteendet 
kan införas i simuleringsmodellen. På liknande sätt kan man få förståelse för 
påverkansnivån från återkommande incidenter i produktionen.

Optimering av resurser 

Optimering av resurser för en gruva kan vara en kinkig uppgift. Målet att maximera 
ROI vid resursval uppnås oftast inte eller eftersträvas inte ens, eftersom valet baseras 
på individuella och ofta teoretiska prestanda för enheterna i stället för utrustningens 
faktiska beteende och interaktion i en given miljö. I interaktiva situationer och när 
man tittar på stora mobila flottor kan systemets komplexitet och resultat bättre 
beskrivas och undersökas genom simulering än genom statiska beräkningar. Alla 
system utför en maximal prestation då systemet arbetar utan oväntade störningar och 
enligt inställda parametrar, regler och direktiv. I ett optimerat system har resurserna 
och layouten flätats ihop på bästa möjliga sätt så att driftresultatet kommer så nära det 
maximala som möjligt. Detta system baseras på tillförlitlig drift, men samtidigt känner 
det av variationer i beteenden hos enskilda resurser samt avslutade uppgifter och 
subprocesser som beroende på systemets uppbyggnad påverkar driftsäkerheten. En 
god simuleringsmodell baseras på ett verklighetstroget, driftsmässigt genomförbart 
system. Den utvidgade optimeringen i det simulerade systemet avslöjar begränsningar 
och potential för resultatförbättringar samt identifierar flexibilitet. I 
optimeringsprocessen sammanlänkas resurser, layout och drift med varandra.  

 Figur 2. Översikt över modelldesign. 

Nästan alla variabler kan ges för liten eller för stor betydelse. Inverkan av sekunder i 
resursernas beteende, liksom hastigheten med vilken enheten förflyttar sig, är viktiga 
endast om det realiserade processystemet själv tillåter att det används fullt ut. 
Hastighetsbegränsningar som växlar med korta intervaller eller komplexa 
trafikregelscenarier ökar kontinuerligt antalet beslutspunkter (figur 3). 
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Figur 3. Hänsyn till varierande medelvärden hos cykeltider och variationer i 
avlastningar tas inom samma simuleringsmodell och samma regel, men systemets 
startinställning varierar.  

Den faktor som mest påverkar utnyttjandegraden är en effektiv användning av den 
tillgängliga drifttiden. Schemaläggningen bör testas både med avseende på 
verklighetstrogenhet och framtida möjligheter. Figur 4 visar registrerade incidenter 
relaterade till en LHD-maskin under en dag. 

Figur 4. Användargränssnitt för registrering av dagliga resurser vid simulering med 
OptiMine™. 

Påverkan från olika arbetsmoment, ordningsföljd vid gruvbrytning och interaktion 
mellan resurser blir snabbt tydliga vid simulering. Förbättringar inom ett område kan 
leda till blockeringar i produktion eller layout inom ett annat område. I ett fall när mer 
material gjordes tillgängligt för lastning med LHD-maskiner, minskades väntan på 
utrymme, men tiderna för gruvtransporter och köbildning ökades. Nästa flaskhals 
därefter blev närmaste ”tipping point” eller en orts tillgänglighet. I ett system 
interagerar resurserna med varandra och behöver optimeras efter processbehoven. 
Samma utmaning möter man varje dag vid gruvbrytning. 

Vehicle Average Unload Count Vehicle Average Unload Count
cycle time cycle time

Prod._LHD_a 0:13:25 570 Prod._LHD_a 0:10:55 569
Prod._LHD_b 0:07:00 1407 Prod._LHD_b 0:06:26 1423
Prod._LHD_c 0:05:03 1950 Prod._LHD_c 0:05:06 1928
Prod._LHD_d 0:04:49 2077 Prod._LHD_d 0:04:45 2104
Truck_a 0:10:45 928 Truck_a 0:10:30 948
Truck_b 0:10:32 946 Truck_b 0:10:30 951

Case 1 Case 2
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Figur 5. Sekundär brytningsprocess i ett simulerat SLC-system. 

Bygge av ett simuleringssystem tvingar fram ett sätt att närma sig processen. Figur 5 
beskriver en subprocess för sekundär brytning i ett SLC-system och utnyttjande av 
olika resurser vid hantering av sekundär brytning. Den verklighetstrogna modellen 
baseras på befintliga scenarier och simuleringen kommer att härma deras beteende i 
den simulerade nya gruvprocessen.  

Figur 6 beskriver ett scenario där LHD-maskinerna lastar truckar på en lastningsnivå. 
Simuleringen har utförts för att para ihop lastning och truckflotta och för att 
kontrollera truckantalets inverkan på produktionen. Simuleringen visar att det 
konstruerade systemet kan effektivt utnyttja upp till 5 truckar. Inverkan av den 6:e 
trucken är nominell i förhållande till den adderade kostnaden för denna resurs. 
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Figur 6. Truckantal och produktionsresultat. 

Figur 7 visar driften i en kross och materialflödet genom den. Grafen visar 
materialflödet. Orsakerna till avbrotten kan identifieras genom att jämföra 
krossinformation mot andra resultat, såsom materialflöde från hålrum till orter, 
resurshantering och trafikstockningar. I detta fall är både kross- och truckkapaciteterna 
tillräckliga och tillgängliga, men materialflödet från strossen och genom orterna har 
flaskhalsar som kan relateras till otillräcklig borrningskapacitet och sekundär 
brytkapacitet.

Figur 7. Sättet som en kross arbetar på i ett simuleringsscenario.  
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Ökad driftsäkerhet med dynamisk simulering 

Eftersom förfarandet att etablera en simuleringsmodell inkluderar en layout- och 
processdel, bidrar det alltid till en identifierad och oftast optimerad lösning. 
Simulering utgör ett bra sätt att analysera hela gruvprocessen, arbetsrutiner och 
resursbehov. Sättet att närma sig problemet ger möjlighet att identifiera 
systemfunktionalitet redan på genomförbarhetsstadiet. Processvisualisering är en 
viktig del av simuleringsverktyget då den ofta utgör ett mentalt ”bevis” på 
processfunktionalitet.

Figur 8. Blockmodell med ”drawpoints” över hålrum i Finschgruvan. 

Dynamisk simulering kan vara ett utmärkt sätt att öka informationsmängden och 
medvetenheten om hur systemet och resurserna i det fungerar. Den en gång framtagna 
simuleringsmodellen kan användas för att referera till när det gäller systemresultat och 
för att verifiera den tidigare processförståelsen. Vid sidan av att framhäva vikten av 
systematisk informationsinsamling, ökar den kontrollen över hela processen.  

Inmatningsdata och processbygge bestämmer nivån på simuleringsresultatet, 
optimistisk, pessimistisk, realistisk eller optimerad. Den första simuleringsmodellen 
kommer troligtvis att sakna viss verklig driftinformation och i ett typiskt 
simuleringsfall är resultatet ”för optimistiskt” eftersom mycket av den mänskliga 
inblandningen och oförutsedda incidenter saknas. Simuleringsverktyget OptiMine™ 
är inte enbart ett resursidentifierings- och optimeringsverktyg utan även ett verktyg för 
kontinuerlig förbättring av processer och maskindrift. 

Då det är ett dynamiskt verktyg, kan simuleringsmodellen bättre inkludera 
förhandsberäkning av serviceintervaller, slumpmässiga haverier och andra störningar i 
utrustningar eller materialflöde. Här kan det användas för att detektera, förutsäga och 
eliminera störningar i flödet av gruvmaterial. När egenskaper hos gruvmaterialet 
såsom information om fragmentering vid ”drawpoints” läggs till, blir effekten av stopp 
i materialflöde och maskinutnyttjande mera verklig. Från dynamisk simulering är 
steget till kontroll av on-line-processen mycket kortare. 
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