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Sammendrag 

Automatisk lading av sprengstoff skal gi redusert tid til boring og lading, samt bedret 
sikkerhet og produktivitet ved sprengning i tunnel og gruver. Kvalitetsforbedringer i 
form av mer ooyaktig mengder sprengstoff per hull, redusert skade på gjenstående berg 
og redusert sprengstofforbruk. Bedre styring og dokumentasjon utnyttes for vibrasjons 
kontroll ved sprengning i bymessige str0k. Ladesystemet monteres på borerigg eller 
laderigg. Det består av en bom med lademanipulator, mateverk og transportsystem for 
innforing av primer og slurry. Det benyttes kamera og billedbehandling for gjenfinning 
av borhull og finposisjonering av lanse. Hele prosessen blir fjemstyrt av operat0r i 
boreriggens hytte. H0sten 2003 er det gjennomfort fullskalafors0k med en industriell 
prototyp i Norcems gruver, Brevik. Prosjektet gjennomfores av en gruppe bestående av 
Mesta AS, Skanska AS, Dyno Nobel AS, Bever Control AS og Andersens Mekaniske 
Verksted AS. 

Fjernstyrt og automatisert lading - hvorfor? 

Bakgrunnen for prosjektet er overgang til bruk av slurry som sprengstoff og nye 
forskifter som hindrer manuell lading samtidig med boring på stuff. 

Hovedmålet med å automatisere ladingen i tunnel er å oppnå bedret sikkerhet og 
samtidig 0kt produktivitet: 

• Redusert tidforbruk på stuff ved at man vil oppnå samme driftstid per sal ve som 
for ny lov om Bergarbeid trådde i kraft, samtidig med at lovens intensjon om 
redusert antall ulykker opprettholdes. Lading utföres i dag manuelt etter at 
boring er avsluttet. 

• K valitetsforbedringer i form av mer ooyaktige mengder sprengstoff per hull. 
Dette vil gi redusert skaderisiko på gjenstående flater, redusert 
sprengstofforbruk og derved et anlegg med bedre kvalitet til lavere pris. 

• Mindre risiko ved arbeid i tunnel. De samfunnsmessige konsekvenser og 
kostnader ved slikt arbeid kan bli kraftig reduserte. 

• Den 0kte kontrollen med sprengningsarbeidene kan også utnyttes for 
vibrasjonskontroll ved sprengning i bymessige str0k. 
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Manuell lading på stuff er tungt arbeid. Arbeidet må 
utföres på en godt rensket og sikret stuff. 

Borerigg med Mini SSE tilkoblet ladesystemet. 

Automatisert lading fra en AMV datastyrt borerigg, bildet 
er fra testen i Norcems gruver i Brevik (over) 

Samarbeidspartnere og rammer for utviklingsprosjektet 

En prosjektgruppe bestående av Mesta AS (tidligere Statens Vegvesen), Skanska AS 
(tidligere Selmer AS), Dyno Nobel AS og Bever Control AS har siden mai 1997 
arbeidet med et automatisk ladesystem for emulsjonsprengstoff i tunnel. Prosjektet ble 
startet med st0tte fra Norges Forskningsråd (NFR) og senere med st0tte fra Statens 
rnerings- og distriktsutviklingsfond (SND) til bygging av en industriell prototyp. 
SINTEF har bidratt i utvikling av system for hullgjenfinning.Utstyret som er utviklet 
produseres av Andersens Mekaniske Verksted AS i samarbeid med Bever Control AS. 
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AMV datastyrt borerigg med ladesystem. Ladebom kan utrustes med eller uten ladekorg. Ladebommen 
med ladesystemet kan lade borehull i riggens totale arbeidsområde. Den er konstruert for datastyrt 
posisjonering og har posisjonsgivere i alle akser. 

Ladelanse i posisjon for lading av borhull Operator i riggens hytte betjener boresystemet og 
ladesystemet 

Fjernstyrt og automatisert lading- tekniske utfordringer 

Lading av salven utföres i dag med mye manuell arbeidsinnsats. Prosessen består i 
fälgende operasjoner 

• Plassering av riktig termer med primer i borehull 
• Innfäring av ladeslange til bunn av hull 
• Pumping av riktig mengde slurry for bunnlading og ladestreng. Uttrekk:et kan 

vrere manuelt eller styrt med et materverk 
• Kobling av salve når ferdig ladet 
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Prinsippet vi har valgt for automatisk lading er som folger: Salven er som oftest boret 
med en datarigg, hvor posisjon, retning og hulldybde for alle hullene er registrert i en 
loggfil. En egen ladebom monteres på borerigg eller på en egen laderigg. Bommen 
styres i nrerheten av det borehull som skal lades med ladelansen i riktig retning.Dette 
gj0res enten fjemstyrt manuelt eller automatisk med data fra boreloggen. Posisjonering 
basert på boreloggen bringer ladespissen i nrerheten av borehullet, men ikke 
tilstrekkelig n0yaktig til å entre ladeslangen i hullet. Basert på data fra et kamera system 
montert på ladearmen, kan ladespissen flyttes tilstrekkelig n0yaktig for å före 
ladeslangen og primeren inn i hullet. Systemet består av 

• Lademanipulator med måle - og styresystem som automatisk kan plassere en 
ladelanse for färing av ladeslange inn i borhullet 

• Posisjoneringssystem med hullgjenfinningssystem som også kan identifisere 
riktig hull og intervall- nummer ved plassering av tenner 

• Mateapparat for automatisk lading av borhullet etter at en ladelanse er fort inn i 
hullets åpning. 

• Fremforing av riktig tenner og primer til borhull 
• Lading av riktig mengde sprengstoff ( emulsjon) 
• System for planlegging og dokumentasjon av lading 

Det var også n0dvendig med en grundig vurdering av sikkerheten ved de l0sninger som 
ble utarbeidet, samt å kartlegge andre problemer som kunne ha betydning for ladingen. 

Tre tekniske hovedproblemer er fokusert: 

1. Gjenfinne et borehull og fore ladeslangen kontrollert inn i hullet 
2. Innforing av riktig tenner og primer i borhullet 
3. Kontrollert lading av hullet med riktig mengde sprengstoff 

Teknisk beskrivelse av systemet 

Ladesystemet - innledning 

Ladesystemet monteres på en ladebom og består av lademanipulator, lanse for innforing 
av primer og ladeslange samt system for transport av primer. Det benyttes kamera og 
billedbehandlingssystem for gjenfinning av borhull og posisjonering av lanse. Hele 
prosessen blir fjemstyrt av operat0r i riggens hytte. 

Posisjoneringssystem med kamera for automatisk gjennfinning av hull 

Det er utviklet et målesystem basert på bruk av videokamera og databehandling for å 
gjenfinne og måle posisjoner til borhull på stuff. Det er utviklet belysningsteknikk og 
billedbehandlingsalgoritmer. Bommen styres i nrerheten av det borhullet som skal lades 
og med ladelansen i riktig retning basert på data fra borloggen. Dette skjer ved hjelp av 
sensorer i armens ledd og geometrimodell av armen på samme måte som på borriggen 
ellers. Posisjonering basert på borloggen bringer ladespissen i nrerheten av borehullet, 
men ikke tilstrekkelig n0yaktig til å entre ladeslangen i borhullet. Basert på data fra 
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kameraet (billedbehandlingssystem) montert på ladearmen, kan ladelansen flyttes 
tilstrekkelig I10yaktig for å färe ladeslangen inn i hullet. 
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Strenglading av konturhull med primer og bunnladning. Lansen fores ca 5 cm inn i hullet for ladingen 
starter. 

Kamerasystemet gjenfinner hull og viser dette ti1 operator. Datamaskinen posisjonsbestemmer hullet og 
styrer lansen til hullet. Korset til hoyre viser aktuell posisjon for lanse og hullet som skal lades er markert 
med en ring. 

Ladelanse med kamerasystem og belysning. Kamerasystemet beregner hullets posisjon og lansen leder 
ladeslangemed primer og slurry inn i borhull. 

Lademanipulator 

Det er tatt utgangspunkt i at armen skal kunne monteres på en borerigg - på en bom som 
erstatter ladekorgbommen. Det er utviklet en ny ladebom kombinert med korg og 
lademanipulator. 
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Manipulatorarmen er montert på en indre bom med stor teleskopkapasitet. 
Manipulatorens rekkevidde er begrenset til det som er oodvendig for finposisjonering av 
ladelansen etter at hovedbommen har posisjonert manipulatoren i nrerheten av det hullet 
som skal lades, med en retning av lansen som er definert av retningen til hullet i 
borloggen. Det er viktig at manipulatorarmen har liten masse og beveger seg rolig, slik 
at det ikke blir svingninger i bommen når manipulatoren fmposisjoneres. Den realiserte 
manipulatoren har 5 ledd: Arm 10ft, arm sving, arm teleskop, lanse sving, lanse 10ft. I 
tillegg har brerebommen 3 ledd: bom sving, bom 10ft, bom teleskop. 

Ladelanse med kamerasystem 

Det er konstruert og bygget en ladelanse med kamerasystem og andre sensorer. 
Ladelansen er montert på manipulatorarmen foran ladeapparatet. Selve kamerahuset, 
som skal beskytte kameraene og annet utstyr mot sprut og st0t etc. er bygget i vanntett 
utfärelse rundt ladelansen. Lyskasterne for kameraene er montert med armer på en 
rotor-ring som kan styres slik at lyskasteme ikke skal komme i konflikt med 
tunnelveggen ved lading av konturhuller. Kameraene måler i prinsippet bare vinkler 
mellom lansen og forskjellige hull til siden for lansen. For å lette s0kingen etter hull og 
for å kunne beregne avstander på stuffen er det montert avstandsmåler i kamerahuset 
som hele tiden måler avstanden fra kameraene til stuff en. 
Ladelansen er et tynt rnr som lett kan 0delegges med de krefter som er til disposisjon i 
bom og manipulator. Lansen er derfor utformet med fjrering og sensorer som stopper 
armbevegelsen dersom fjrerene belastes over en valgt grense, med god margin for at 
lansen ikke skal bli varig b0yd. Ved nedfall av st0rre stein kan lansernret bli skadet. Da 
er det enkelt å bytte selve rnret. 

Fremforing av primer i en luftslange og emulsjon gjennom ladeslange. 

Det er utredet og prnvet alternative prinsipper for å färe primer og termer inn i 
ladeslangen på en sikker og pålitelig måte. Da en må kreve at tennemummeret for det 
enkelte borhull ikke kan planlegges på förhand, har en valgt at tenneren og primeren må 
färes inn i systemet manuelt av en operat0r som må befinne seg bak bomfestene på 
riggen. Det er konstruert, bygget og prnvet et mateapparet for ladeslangen som kan 
monteres på manipulatorarmen, like bak ladelansen og kamerasystemet. Mateapparatet 
har en "innfäringssluse" for primer med termer. Primer med termer transporteres fram 
fra den manuelle ladestasjonen til mateapparatet med rnrpostprinsipp. Mateapparatet har 
aktuatorer og sensorer for å kontrollere og overvåke at innforingen av primeren i 
ladeslangens front går riktig for seg, og at slangen färes inn til hunnen av borhullet for 
deponering av tennsats og sprengstoffbegynner. Dersom ladeslangen ikke lar seg färe 
tilstrekkelig dypt inn i hullet kan slangen med sprengstoff og tennsats trekkes tilbake ut 
av hullet, slik at hullet kan renses med andre metoder. 
Det er utviklet, bygget og prnvet et styresystem for ladeapparatet, som kan gjennomfäre 
ladingen av hullet automatisk. 
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Fjernlading av konturhull. Operateren kan se borhullet Primer med tenner legges inn i en sluse på sikkert 
på sin dataskjerm i riggens hytte. område ved riggens chassis 

Mateapparat for programmert styring av ladeprosess. 
Primerinnföring kommer ti1 i grenror. 

Salven kobles etter avsluttet lading fra korg. 
Ladesystemet er nå parkert bakover på ladebommen. 
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Lading med emulsjonsprengstoff 

En viktig forutsetning for å automatisere lading på stuff er at kun ett sprengstoff 
benyttes. Sprengstoffet må med andre ord kunne dekk:e behovet for både kutt, stross, 
kontur og liggere. F0rste forutsetning er at det må vrere vannbestandig. Demest må 
styrken kunne varieres i de ulike hullgrupper. Ved å benytte pumpbart 
emulsjonsprengstoff er det mulig å im0tekomme disse kravene. Emulsjonssprengstoffet 
er tilnrermet 100 % vannbestandig. Ved å variere fyllingsgraden i de enkelte hull ved 
bruk av strenglading får man en kontrollerbar lademengde pr. borhullsmeter. I korte 
trekk: går metoden ut på at emulsjonsprengstoffet pumpes inn i borhullet med en gitt 
kapasitet på f.eks. 40 kg/min. Ved å trekk:e slangen ut med en konstant hastighet vil det 
bli liggende igjen en vel definert "streng" i borhullet. Ved å variere utrekkshastigheten 
vil også fyllingsgraden variere tilsvarende.Med dagens system har vi muligheter til å 
variere ladningsmengde etter behov. Denne metoden har blitt vel dokumentert gjennom 
flere store tunnelprosjekt i Sverige og Norge (referanse: Arve Fauske i föredrag 
Bergsprengningskommitten BK.2002) 

System for fjemstyring av hele ladeprosessen 

Det er utviklet og bygget et styresystem for manipulatorarmen og ladeapparatet. 
Alle 8 ledd i bom / manipulator er instrumentert med vinkelsensorer eller lengdemålere 
på samme måte som på borbommene. En system PC har programmer for den 
overordnede styringen av systemet. Denne har en skjerm som normalt viser den 
boreloggen det skal lades etter. Driftsbildet på riggen viser borelogg og status som 

• hull som ikk:e er boret 
• hull som er boret men ikk:e ladet 
• hull som er for nrerme boringen til å bli ladet 
• hull som er klarert for lading 
• hull som er ladet 

Her vises måledata fra kamerasystemet. Dessuten vises målinger og tilstander for 
ladeapparatet. Datasystemet har funksjoner for justering av parametre, kalibrering etc. 
Det kommuniserer kamerasystemet og alles sensorer og kontrollventiler. Det er 
programvare som omformer målesignaler, styrer og koordinerer bevegelsene i 
manipulatorarmen under automatisk flytting av lansen og som styrer ladeprosessen. Et 
betjeningspanel med styrespaker muliggj0r overstyring under automatisk kj0ring, samt 
styring av alle enkeltbevegelser i manuell modus. 

146 



© 2004, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

Skjermbilde for riggoperator. Rede borhull er ferdig ladet. Gronne er klarert for lading, mens gule 
er blokkert. Til hoyre vises ladeinformasjon for neste hull som skal lades. 0verst i skjermbilde vises 
status for fremforing av tenner og ladeslange med slurry. 

Planlegging og dokumentasjon av lading 

Det utarbeides bore- lade- og tennplaner ved hjelp av PC programvare Bever Team med 
Tunnplan. Borplanen inneholder posisjon retning og dybde for hvert borhull, mens lade
og tennplan inneholder termer nr, lademengde og bunnladning. Under boringen kan det 
avvikes fra borplanen, og det registreres en borlogg under boring. Avvik fra plan i 
borposisjon justeres inn automatisk ved posisjonering av ladelansen. Bores det flere 
eller fäme hull enn planlagt, tilpasses dette enkelt med manuelle funksjoner. 

Ladeloggen viser virkelig ladet mengde i hvert hull, termer nr, bunnladning og ladning 
pr meter. Den viser også posisjon for hvert hull som er ladet, og en fullstendig 
dokumentasjon av utfört lading er <lerved tilgjengelig. 

Sikkerhet ved samtidig boring og lading 

I flere faser av prosjektet har vi invitert norske sprengstoffmyndigheter til en 
gjennomgang av prosjektet. Det er gjennomfort sikkerhetsanalyser på systemet som 
helhet og enkeltkomponenter. Det gjelder system for fremforing av primer og 
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slangesystem for fremforing av emulsjonssprengstoff til borhull. Materialer og tekniske 
l0sninger som er valgt er vurdert ut fra aktuelle krav til sikkerhet. 

Samtidig boring og lading er tillatt dersom aktuell sikkerhetsavstand på 50% av 
borhullets lengde overholdes. Dette overvåkes av datasystemet slik at det sperres for 
lading hvis ikke kravene er tilfredstilt. Det i dag ikke tillatt for personell å oppholde seg 
ved stuff under boring. 

Erfaringer fra utforte tester 

Prosjektet er gjennomfort i en trinnvis utvikling. Tidlig ble kritiske tekniske 
problemstillinger analysert og l0sninger utviklet. Det er utfört tester i tunnel på stuff i 
tre faser. 

Renseanlegget Bekkelaget 1998 (Selmer - Skanska ) 

Et prototyp kamerasystem ble montert på en borbom og testet med ulik belysning og 
kamerateknikk. Fors0ket ga oss n0dvendig grunnlag for utvikling av et 
hullgj enfinningssystem. 

Baneheia tunnel, test av prototyp ladesystem 2001 (Mesta - Statens Vegvesen) 

I mai 2001 ble det gjennomfort en fullskala test av automatisk lading på en AMV rigg 
på Statens Vegvesen Tunnelproduksjon sitt anlegg i Baneheia, Kristiansand. Et 
begrenset ladesystem ble montert på en vanlig borbom og testet ut i full skala på en 
stuff med aktivt emulsjonssprengstoff og primer/termer. 

Testen omfattet: 
• Posisjonering av lanse for innforing av ladeslange 
• Fremforing av primer til lanse 
• Fremforing av ladeslange med primer/termer i borhull 
• Lading av slurry med styrt tilbaketrekking av mateslange 
• Ladesyklus ble gjennomfort med dummy primer og emulsjonsslurry i ugasset og 

gasset tilstand. Det ble kj0rt en fullstendig test av ladesyklus. 

Automatisk lading i barhull, posisjonering og innfering av ladeslange ble utfert både 
manuell og automatisk fjernstyrt fra hytte 

Vår prnve-stuffbestod av en pilot med en ekstremt skjev sidestross. Vi fikk derved 
testet lading av hull: 

• Plassert helt ut mot kontur (skrapemerker etter bormaskin) 
• På ekstremt skrå flater 
• Som befant seg bak framspring - og derved var skjult for direkte sikt 
• Som var gjort tilgjengelig ved hjelp av utstikkende plastr0r (liggere etc.) 
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En serie på 6 hull ble färdig ladet med primer og slurry som programmert. Ved hjelp av 
kamerasystem i manuell modus kunne vi entre alle hull. Tid for manuell flytting og 
entring av borhull tok 10-25 sek med operat0r fra Bever Control (lite 0velse ). Vi kunne 
også uten problem entre hull som man ikke ser fra operat0rplass. Kamerasystemet gir 
operat0ren tilstrekkelig oversikt. Det at fors0kene ble utfört på stuff gav oss erfaring 
med forhold som en normalt kan forvente å få - så som: 

• Vann / fuktighet 
• St0v / skirt/ emulsjon og borkaks 
• Hekting i stein og stål 
• Kollisjon med fjell eller de andre bommene 

Automatisk lading i plexiror 

Det ble i tillegg kj0rt fors0k med ladefors0k i plastr0r. Det ble kj0rt to omganger med 
pumping av slurry: 

• Stross ( 40 kg/min) 
• H0y hastighet strenglading for kontur (20 kg/min og 40 kg/min) 

Alle mengder ble kontrollert og lading ble utfört med emulsjon uten gassing og med 
gassing. Automatisk innföring av primer ble også testet på denne måten. 

Forsokserie med strenglading i plexiror. Til venstre konturhull med meget fint utlagt streng. Til 
hoyre vises strenglading for innerkontur eller stross oppe. 

Det ble kj0rt en serie på 14 sekvenser med lading i plexirnr. Resultatene med datastyrt 
fremföring og tilbaketrekking av ladeslange viste seg meget presis og ga en god kontroll 
og reproduksjon av bunnlading og strenglading. Det er helt sikkert mulig å utföre en 
lading langt mer presis enn det tradisjonell lading med manuell tilbaketrekking gir 
mulighet til. Spesielt interessant var det at strenglading er mulig med st0rste 
pumpekapasitet. 

Norcem gruver, Brevik. Test av industriell prototyp besten 2003 montert på AMV 
borrigg. 

Etter testene i Baneheia ble det i prosjektet vedtatt å utvikle en industriell prototyp. 
Denne er bygget av AMV og Bever Control AS. Ladebommen har rekkevidde til å nå 
over hele riggens arbeidsområde, og det er en kombinert l0sning med lademanipulator 
og korg på samme bom. Det ble også utviklet et nytt slangesystem som inkluderte en 
trommel for oppkveiling av ladeslange. Systemet ble montert på en AMV rigg som eies 
av Mesta. Norcem stilte sin gruve i Brevik til disposisjon for testprogrammet. Testene 
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ble gjennomfört i oktober 2003 og i januar 2004. Dyno leverte sprengstoff fra sine SSE 
trucker, og spesialprimere med standard Nonell tennere. 
Stuffen ble boret etter en plan som vist nedenfor med lade og tennplan. Borloggen ble 
overfört til ladesystemet. 

Del 2 0 
• J, J, J, J, A 

Kontur ; 4,6 m 12,4 kg 

' ~ 
Konhx 

.. r 

J. !, !, !, !, lnnerkontur ; 4,1 mf4,1 kg 
---. lnnerkont is 

0 =l 
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Borplan med lade og tennplan. Strenglading og optimalisert ladningsmengde for kontur, 
innerkontur, stross oppe, kutt og liggere, og stross nede 

Te.nnpatron -

Lading ble uten vanskelighet gjennomfort i konturhull h0yt oppe og langt ut til siden. 
Betjening av bommen ble dels utfört manuelt fjemstyrt og dels automatisk. Automatisk 
posisjonering utföres i tre trinn. F0rst grovposisjonering etter borloggen. I denne fasen 
legges aktuell primer og tenner inn i systemet. Finposisjonering utföres ved hjelp av 
kamarasystemet og lansen stopper 5 cm inn i borhullet. Så mates ladeslange med 
tenner/primer frem til bunn av hull. Slurrypumpe startes og ladeslange trekkes ut i 
programmert hastighet som sikrer riktig bunnladning og strengladning. Ved avsluttet 
lading registreres data for hullet i ladeloggen. Kobling av salven ble utfört på 
tradisjonelt vis og da ble korgen benyttet med ladesystemet i parkert posisjon. 

I testene ble det gjennomfört lading av 2 salver hver med ca 100 hull og dybde 5 meter. 
Trommel og materapparat for fremforing av ladeslange fungerte bra. Det er utviklet en 
ny ladeslange som er formstabil og slitasjesterk. Primerfremföring med "rnrpost" ble 
justert flere ganger og fungerte til slutt bra. Det er 0nskelig med bedre mulighet til 
veksling mellom manuell og automatisk operasjon. Det oppstår av og til forstyrrelser i 
prosessen som må justeres med manuell overstyring. Det er registrert data og logger fra 
testen for nrermere analyse av slangematersystemet og billedbehandlingssystemet. 
Effektiv ladetid for systemet er forventet å bli ca 1 min pr hull. 

Markedstilpassning av automatisk ladesystemet - produkter for gruve og anlegg 

Mekanisert lading av emulsjonsprengstoffkan leveres i ulike konfigurasjoner og med 
tilpasset grad av automasjon. Det vil vrere ulike situasjoner ved tunneldriving i anlegg 
med en eller få stuffer, og i gruver hvor manges stuffer vanligvis er tilgjengelig. Som 
eksempel vil vi ha 
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AUTOMATISK Fjemlading. Lading med fjembetjent/automatisk posisjonering og 
automatisert ladeprossess. Dette er det mest avanserte system og har vrert målsettingen 
for vårt utviklingsprosjekt. På en borerigg med 3 bommer er det viktig at det fortsatt kan 
drives med en operat0r, og da må det automatiseres flest mulige operasjoner. 

MANUELL Fjemlading. Lading med fjembetjent/manuell posisjonering og 
automatisert ladeprosess. Systemet kan utformes enklere og vil kreve lavere kompetanse 
for drift og vedlikehold. Ladesystemet krever en operat0r for posisjonering av lansen, 
mens resten av operasjonen kan gå automatisk. Dette systemet vil ikke ha noe krav til at 
salven er boret med datarigg som gir en färdig borlogg. 

AUTOMATISERT Ladeapparat, strenglading. Ladeapparat med datastyrt ladeprosess 
og rapportering av mengder (ingen bom). I forhold til dagens metoder, vil et 
programstyrt mateapparat gi mulighet for optimalisert ladet sprengstoffmengde av alle 
hull i salven. 

Ladesystemet i ulike konfigurasjoner vil i ordinrer drift gi driftsfordeler ved 
• Bedret sikkerhet ved redusert tid for operat0rer foran på stuff 
• 0kt effektivitet ved samtidig boring og lading 
• Strengslading av hele salven. Optimalisert lading av hvert hull og ikke noe spill 
• Milj0forbedringer for arbeidere på stuff 
• Bedret kontroll over rystelser 
• Redusert sprengstofforbruk gir mindre forurensning av vann og luft 
• Dokumentasjon med laderapport for hvert enkelt hull 
• Analyseverkt0y for sprengningsresultater 
• Tilfredstille myndigheters krav til sikkerhet og dokumentasjon 

Sluttord 

Prosjektet automatisert lading er et ambisi0st fors0k på å fremskaffe teknologi for 
sikker og effektiv lading av sprengstoff. Deltakeme i prosjektet har også vrert pionerer i 
utvikling av datastyrte borerigger. På den tid den teknologi ble utviklet var det betydelig 
skepsis og det var n0dvendig med både langsiktig og visjonrer satsing for å komme frem 
til dagens produkter som nå er alment akseptert. Vi har gjennom utviklingsprogrammet 
som startet i 1997 hatt mange idedugnader, m0ter, middager, demonstrasjoner og mye 
hardt arbeid. Nå i 2004 vil vi presentere systemet for markedet og inviterer 
samarbeidspartnere i gruve og anleggsindustrien som har 0nske og behov for å utnytte 
denne teknologien i en videre utvikling av sin industri. 

Det vil bli vist en videofilm fra testene på konferansen Bergsprengningskommitens 
Diskussionsm0te BK2004. 

Vi vil takke alle involverte medarbeidere i våre egne og samarbeidende selskaper. En 
takk går også til Statens nrerings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Norges 
Forskningsråd som har gitt finansiell bistand. En spesiell takk går til Norcem Gruver i 
Brevik hvor vi har fått gjennomfäre fullskalaprnver i 2003 med et komplett ladesystem 
montert på en fulldata 3 boms AMV borerigg. 
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