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NYTT SYSTEM FÖR NAVIGERING OCH 
BORRPLANSGENERERINGIGARPENBERGNORRA 
Ett samarbete mellan Boliden Mineral AB och Atlas Copco Rock 
Drills AB 

Michael Andersson, Boliden Mineral AB 
Rolf Elsrud, Atlas Copco Rock Drills AB 

Inledning 

Vid malmbrytning styr malmens geometri geometrin på brytningsrummet. Varje salvas 

storlek, riktning och borrplan blir unik till skillnad från vid tunneldrivning där man 

använder fasta tunnelprofiler. Salvornas oregelbundenheter tillsammans med otillräcklig 

malmkännedom leder till operatörsindividuella, och därmed suboptimala, borr- och_ 

laddplaner. Detta kan i sin tur leda till att vi bryter onödigt gråberg och/eller lämnar malm 

kvar och vi får dålig kontur med ökat behov av bergförstärkning som följd. Förutom en 

längre salvcykel tillkommer även kostnader i form av lägre halter och i vissa fall 

undanträngning av malm i uppfrakt och anrikningsverk. 

I Boliden Minerals gruva Garpenberg Norra har man uppnått förbättrad kvalitet och 

produktivitet tack vare ett nytt system som presenterar aktuell brytningsplanering för 

operatören när han ställer upp för borrning och genererar en optimerad borrplan för varje 

enskild salva. Andra effekter är bättre planeringsrutiner och storskaligare 

brytningsmetoder med möjlighet att borra längre och högre salvor med samma eller bättre 

borrkvalitet. 

Plattformen som har möjliggjort utvecklingen av Garpenberg Norras system för 

navigering och borrplansgenerering är Atlas Copcos nya Rigg Control System för 

Boomer L2C-riggarna. Atlas Copcos ABC Regular är utökat med funktionerna 

navigering och borrplansgenerering. Navigeringen innebär att operatören f'ar en bild på 

skärmen som visar hur riggen står i förhållande till brytningsplaneringen och vilken höjd 

salvan ska ha. Borrplansgenereringen innebär att operatören pekar ut den volym som ska 

borras med matarna och får en optimerad borrplan för just den volymen att borra efter. 

Båda funktionerna är oavhängiga av varandra och kan kombineras med de övriga 

funktionerna i ABC Regular. 
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Boliden Mineral AB 

Boliden Mineral AB startades 1922 i och med fyndet av den rika Boliden malmen. I dag 
är verksamheten efter ett kort internationellt försök, åter igen koncentrerad till Sverige 
med Aitikgruvan, Garpenbergsområdet, Petiknäs-, Renström-, Kristineberg-, Storliden
och Maurlidengruvorna i Boliden området och smältverket Rönnskär utanför Skellefteå 
som huvudoperationer. 

Atlas Copco Rock Drills AB 

Atlas Copco Rock Drills AB presenterade för 3 år sedan en ny familj av borriggar (Fig.1) 
som med det nyutvecklade styrsystemet, RCS, har fungerat som en plattform för 
ytterligare utveckling och förbättring. 

Figur I. Racket Boomer L2C med ABC Regular 

Garpenbergs området 

Garpenberg ligger i Bergslagen och här har gruvbrytning förekommit sedan 1200-talet. 
Namnet härstammar från de tyska bergsmän "garpar" som togs hit på 1500-talet. 

Garpenbergs området består av 2 underjordsgruvor, Garpenberg och Garpenberg Norra, 
belägna ca 3 km från varandra. 

I Garpenberggruvan bryts komplexmalm med koppar, bly, zink, silver och guld. 
Malmen i Garpenberg Norra innehåller zink med inslag av bly och silver. 

I Garpenberg bryts 1 miljon ton malm årligen varav 7 5 0 000 ton kommer från 
Garpenberg Norra. Utöver dessa 750 000 ton bryts dessutom ca 160 000 ton gråberg. 
Påvisad malrnreserv uppgår till ca 5 miljoner ton. Dessutom har under Dammsjön mellan 
de 2 gruvorna indikerats en fyndighet med zink och bly samt betydande halter av silver 

Malmen i Garpenberg Norra är geologiskt komplicerad med långa, oregelbundet 
vindlande malmkroppar som kräver omfattande undersökningsborming för att kunna 
kartläggas (Fig.2). För att uppnå en bra kvalitet med så låg gråbergsinblandning som 
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möjligt är det viktigt att rätt och färsk information kan förmedlas till operatörerna. 

Navigerings-systemet ger en sådan möjlighet under förutsättning att brytningsplanering 

och geologisk tolkning är korrekt. 

Figur 2. Komplicerad malmbild Figur 3. Igensättningsbrytning 

Brytningen i Garpenberg Norra är nu nere på 1000 meters nivån och brytningsmetoden 

är igensättningsbrytning (Fig.3). Gruvan använder ett datoriserat planeringssystem med 

nätverk såväl ovan som under jord 

Gårdagens problem var: 

Komplicerad malmgeometri med oförutsebara geologiska kast. 

Otillräcklig undersökningsborrning. 

Individberoende malmgränser. 

Salvstorleken har varit ca 4 m längd och 5 m höjd med varierande bredd 

Svårigheter att driva taket på rätt nivå. 

Borrning på fri hand utan rikthjälpmedel eller efter fasta borrplaner 

Varierande kvalitet på borrning och sprängning. 

Relativt högt gråbergspåslag. (Överberg) 

Dålig tillgänglighet på borriggama p g a utsliten, föråldrad utrustning. 

Bolidens projekt "Storskalig igensättningsbrytning" 

För att komma tillrätta med ovanstående problem startade Boliden ett internt projekt 

med huvudsakligt mål att införa en storskalig igensättningsbrytning med syfte att öka 

produktiviteten och sänka kostnaderna. 
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Några av projektets hörnstenar var: 

Förbättrad borrning och sprängning. 

Borrningen måste vara anpassad efter den oregelbundna malmen, hålla taket på rätt 
nivå och ge möjligheter till skonsam och effektiv sprängning. I samband med att 
projekt storskalig IB startades upp infördes också ett nytt laddsystem, Dyno Nobels 
SSE system, vilket ger möjlighet till rationell och ekonomisk laddning med mycket 
fina sprängresultat. 

Ökning av salvstorleken med upp till 60 %. 20 fot istället för 14 fots håldjup och 6 
m skivhöjd istället för 5 m. 

Förändring av lastrutinema så att ett ca 1 m tjockt lager med malm lämnas på fyllen 
för att senare lastas ut med grävmaskin vilket skulle ge mindre malmtapp och 
minskad fyllinblandning i malmen. 

Anpassad systematiserad bergförstärkning. 

Sammarbetsprojekt med Atlas Copco. 

Det stod tidigt klart att de gamla borriggama inte klarade den borrkvalitet och till
gänglighet som krävdes för projekt storskalig IB. Boliden köpte därför 2 Atlas Copco 
Rocket Boomer L2C borriggar utrustade med det nya styrsystemet RCS och ABC 
Regular. Samtidigt inleddes ett samarbete mellan Boliden och Atlas i april 2000 för att ta 
fram ett navigerings och borrplansgenereringssystem som sågs som en förutsättning för 
att kunna borra 20 fots salvor med den noggrannhet som krävs för att dels kunna följa 
malmen och dels spränga skonsamt. 

Fasta eller genererade borrplaner. 

Vid all sprängning under jord är det ekonomiskt fördelaktigt att spränga skonsamt så att 
mängden överberg minskar. Vid rampdrivning så innebär överberget fler ton att lasta och 
större area att skrota och bergförstärka. Förutom ökade direkta kostnader i form av 
lastning/transport och bergförstärkning får man även en längre salvcykel. Samma regler 
gäller för malmbrytning men här tillkommer även kostnader i form av lägre halter och i 
vissa fall undanträngning av malm i uppfrakt och anrikningsverk. 

Vid malmbrytning är sällan 2 salvor lika utan geometrin varierar hela tiden. Problemet 
ligger i att kunna följa malmen utan att vare sej lämna malm eller få med gråberg. 

Ett känt problem är att fasta borrplaner skapade på kontoret inte stämmer med gaveln. 
Borraren tvingas då improvisera och göra justeringar på egen hand. Man vet inte hur 
borrplanen ska se ut förrän man står vid gaveln och då är det för sent att ändra på den. 
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För att kunna lösa dessa problem och som resultat därav erhålla högre borr och spräng
kvalitet måste malrnkännedomen ökas, ett navigeringssystem för borriggen utvecklas och 
anpassade borrplaner måste skapas vid gaveln. 

Grundförutsättningama för projektet var de 2 nya L2C-riggarna med ABC Regular, 
produktionsplaneringssystemet med CAD-baserade brytningslayouter (Fig.4) och ett 
väl uppbyggt nät av stom- och fixpunkter i gruvan. Att det redan fanns ett fungerande 
accepterat system för utsättning av salvrikter, baserat på teodoliter med peklaser , 1 

gruvan var en viktig komponent vid val av navigeringsmetod. 

Figur 4. Exempel på produktionskarta(layout) med referenspunkter. 

Projektets genomförande 

Sammarbetsprojektet startade i april 2000 och den första borriggen levererades och togs i 
drift i mitten på september 2000. Borrplansgenereringen togs i drift i slutet av samma 
månad och navigeringen i oktober. Efter tester och utvärderingar modifierades program
varan något och har nu varit i drift sedan november 2000. 

Systembeskrivning 

Systemets grundkomponenter kan delas in i 3 grupper (Fig.5). 

1. Bolidens gruvdatabas ur vilken produktionskartan och fixpunkterna behandlas 
och exporteras. 
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2. Tunnel Manager Lite, TML. Atlas Copcos administrationsprogram behövs för 
att förbehandla produktionskartan, definiera borrplansparametrar och 
efterbehandla loggar. I Tunnel Manager Lite konverteras och sorteras data från 
gruvdatabasen så att borriggens Rig Control System kan hantera dem. Både 
gruvdatabasen och Tunnel Manager Lite ligger på samma nätverk och exporten 
från gruvdatabasen sker automatiskt _ timme före skiftstart. 

3. Styrsystemet på riggen, Rig Control System (RCS). Här hanteras all data och 
presenteras för borraren. Efter navigering genereras en borrplan som presenteras 
för borraren med hjälp av ett standard ABC regular som används för inriktning 
och styrning av borrningen. De borrade hålens position, riktningar och lägen 
lagras och exporteras tillbaka till Bolidens gruvdatabas i gruvans 
koordinatsystem. Datatransporten mellan Tunnel Manager Lite och Riggen sker 
via PC-kort som borraren tar med sig och själv laddar respektive tömmer. 

Tunnel Manager 
underjord 

Boomer L2C, Rig Control System 

Figur 5. Grundläggande systemstruktur 

Från gruvdatabasen exporteras produktionskarta och fixpunkter till TML via nätverket. 
Borrplansparametrama läggs till och den preparerade informationen lagras. När borraren 
går på skiftet laddar han ett PC-kort med den senaste informationen och tar med sig 
kortet till riggen. PC:n som han laddar/tömmer kortet på finns i matsalen nere på 800 m 
nivån i gruvan 

Väl på borriggen presenteras produktionskartan på skärmen framför borraren, och 
borraren väljer aktuell gavel ur en rullgardinsmeny (Fig.6). 
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D2b.1 .7 
Kartorientering 

Välj nivå 865 

jyälj gavel H_865_HJ 

"""" 
Lasers ade 4111 

Bakrikt mo 

Hr 1223.00 gon 

V ~ % (+/-100) 

Längd jJo.oo m 

Figur 6. Produktionskartan i kartorienteringsmenyn på riggen. 

Själva navigeringen av riggen görs med hjälp av en laserteodolit med prismalös 

avståndsmätare. Teodoliten står på en sk polygonspade som är fastskruvad i ett fäste i 

väggen och bakrikten är en inmätt bergbult. Teodoliten nollas mot bakrikten och vrids 

sedan så att laserstrålen går fram till valfri plats på gaveln. En av matarna köres så att 

den ligger längs laserstrålen från teodoliten och avlästa vinklar och längd knappas in i 

kartorienteringsmenyn (Fig.6) läget på laserstrålen visas och de förvalda fixerna 

markeras. 

Efter godkännande med OK-knappen så byter man meny till "Gör inriktning" (ABC

Regular -standardmeny) och gör inriktning på samma sätt som vid uppställning på en 

fast borrplan dvs väljer matare som är placerad i lasern och trycker "OK" 2 gånger". Nu 

är riggen inriktad och klar och RCS-systemet vet hur riggen står i förhållande till 

produktionskartan. Riggen är också inmätt i gruvans koordinatsystem. Nu byter 

borraren meny till "Skapa borrplan" (Fig.7). 
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l DISP 1 aliIEi ---------------
I D2b.1.8 Skapa borrplan 
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SALVFRONT: 

:il Pekauttak 

Projicerad salvbredil: 

Bredd front, sula: 

Bredd front, tak: 

Planerad skivhöjd: 

Salvdjup: 

SALVBOTTEN: 
Justera vänster sida: 

Justera höger sida: 

I Ska a borrplan 

0 2 

9.2 lll 

9.2 lll 

5.7 ( 5.0) m 

5.80 m 

[L m 
0.80 m 

Avbryt I 
Figur 7. Föreslagen salva med matare och planerad brytningsgräns. 

I den här menyn ser borraren produktionskartan, matarna och ett förslag på utseende på 
salvan både horisontellt och vertikalt. Om förslaget ser bra ut skapar borraren en 
borrplan genom att trycka "skapa borrplan". Om den föreslagna salvan inte ser bra ut så 
justerar borraren utseendet genom att peka ut gavelns 4 hörn med matarna, han kan även 
justera vänster respektive höger sida så att rikterna på sidorna stämmer med önskad 
borriktning. 

Eftersom detta är en navigerad salva är takets avvägning är bestämd genom navigeringen. 
Salvans övre hörn kan endast justeras i sida. Salvans nedre hörn justeras även i höjd när 
de pekas ut och salvans nedersta borrhålsrad läggs på samma höjd som det sist utpekade 
hörnet. Hörnen måste därför pekas ut i rätt ordning. Önskad salvlängd kan också ändras. 
När salvan är utpekad och justerad till belåtenhet så skapar borraren en borrplan som 
automatiskt läggs ut till ABC-regulars standard borrmeny (Fig.8) och borrningen kan 
påbörjas. 

Borrplansgenereringen kan självklart göras utan att borriggen navigeras (mäts in) men då 

ser borraren naturligtvis ingen produktionskarta och han måste ha någon annan referens 
för takhöjden. Salvan pekas även då ut med hjälp av matarna men gaveln läggs då mellan 
matarna eller vinkelrätt mot riggens längdaxel till skillnad från när riggen är navigerad då 

gaveln läggs vinkelrätt mot planeringen. 
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ABC ~egul111r Bom och matare styrs av operatör 

-Visning av påhuggsposition/hålrikt/håldjup 
- Loggning (PC-kort) hålnr./håltyp/tid per hål 

Figur 8. Standard ABC Regular 

Under borrning loggas varje enskilt hål och om MWD1 funktionen är förvald loggas även 
bergrelaterade parametrar längs borrhålet. All data lagras på PC-kortet för senare 
behandling i Tunnel Manager Lite och Bolidens gruvdatabas. 

Erfarenheter 

De erfarenheter som vi har efter det första året är bl a: 

Introduktionen har varit relativt enkel och snabb, mest beroende på personliga 
egenskaper. En erfaren borrare kan lära en nybörjare på några dagar. 

- Borrarna har reagerat positivt till systemet. 

Systemet har höjt kraven på planeringsavdelningen. Fixpunkter måste finnas inmätta 
och produktionskartan måste vara tillgänglig och uppdaterad. 

- Undersökningsborrningen måste fortfarande tätas upp men de loggade salvorna ger 
bra styrdata för planering av nästa skiva. Salvorna loggas i gruvans koordinatsystem 
med dm noggrannhet och kan lätt importeras in till gruvans databas för 
volymberäkningar etc. 

1 Measure While Drilling 
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Slutsatser 

- Kvaliteten på borrning och sprängning har ökat tack vare korrekta och enhetliga 
borrplaner vilket i sin tur leder till bättre konturer och minskade bergproblem. 3 
anpassade bergförstärkningsklasser är införda. 

- Borrningskapaciteten har ökat. Tre riggar är ersätt av 2 nya. 

- Salvantalet har minskat men produktionen ökat tack vare att längre och högre salvor 
nu bryts regelbundet (Fig.9). 

Garpenberg Norra 
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Figur 9. Producerat tonnage och antal slqutna salvor i Garpenberg Norra 
efter idrifttagandet nya riggar och SSE-laddning. 

- Trots komplicerad geometri kan systemet följa planeringen med stor noggrannhet. 

- Mindre överberg. En uppskattning visar på en minskning med ca 5 % vilket 
motsvarar ca 4000 ton gråberg. 

Ökad medvetenhet och kännedom om malmen hos borrarna tack vare 
produktionskartan. 

- Försöken visade att lasttekniken med kvarlämnad malm på sulan för senare 
utrensning med grävmaskin var fullt möjlig, dock krävs fortsatta försök för att kunna 
verifiera den ekonomiska potentialen i sådana lastmetoder. 

- Borrplansgenereringen används på i stort sett varje salva medan navigeringen behöver 
bättre och färskare kartor för att fungera tillfredsställande. Systemet fungerar, men 
malmbildema håller i dag inte den kvalitet som systemet behöver. Vidare utveckling 
pågår av verktyg som ska göra det möjligt för geologer och kartörer att förse 
systemet med färskare och bättre styrdata . 
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Fortsatt utveckling av systemet i Garpenberg 

Ett antal förbättringar i borrsystemet är specificerade: 

Valbara rumsprofiler. (Valvade eller logerade tak) 

Borrplansgenerering efter malmbild också för lutande brytningsrum. 

Borrplansgenerering för öppningssalvor med valbar placering av öppningen. 

Datakommunikation i realtid genom radio- eller kraftnätet. 

Löskoppling av navigerade salvor från tunnellinjen. Navigerade gavlar läggs idag 

vinkelrätt mot planerad drivningsriktning vilket gör det svårt att peka ut 

salvor/justeringar som avviker i riktning. 

Ytterligare tänkbara funktioner i systemet. 

Automatisk fastmätning av riggen (laserscanner eller helautomatisk teodolit på riggen 

kan vara lösningar) vid uppställning för att underlätta och snabba upp 

uppställningen ytterligare. 

MWD. Här menas MWD i form av tolkning av bergrelaterade egenskaper såsom 
malbarhet, sprängbarhet, hårdhet, sprickighet men också som ett hjälpmedel för att 

bestämma bergartsgränser. Boliden har system igång och under utveckling i AITIK 
med goda resultat. MWD har även testats i underjordsgruvor men mycket arbete 

kvarstår dock. 
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