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1 AITIK INFÖRANDE AV MINESTAR 

Arne Renström Boliden Mineral 

Aitik påbörjade sent år 2001 införandet av produktionsstyrningssystemet 
MineStar som levereras av Caterpillar Inc. Med hjälp av MineStar kommer 
borrmaskiner att GPS-navigeras med cm-precision, grävmaskiner att särskilja 
malm och gråberg med meterupplösning och truckar dirigeras för att optimera 
transporter. 

Aitik producerar årligen 13 500 borrhål, 230 000 trucklass, och cirka 830 000 
skopor per år. Med dessa volymer har även små förbättringar i cykeltider stor 
betydelse för produktionsresultatet. Potentialerna handlar om att tjäna enstaka 
lass per skift, sekunder per skopa, minuter per körcykel, allt multiplicerat med 
stora volymer. 

Införande planeras så att de mest lönsamma aktiviteterna prioriteras för att få 
optimal nytta av systemet. Viktiga aktiviteter under 2002 är att åstadkomma 
minskat antal borrmeter/ton, att berg transporteras till rätt destination, d.v.s. 
att mer malm går till verk och mer gråberg till tipp även i gränszoner, jämnare 
bänkar m.h.a. exaktare borrdjup och rätt utlastningsnivå samt bättre 
truckutnyttjande. 

Sammantaget beräknas investeringen på ca 16 Mkr betalas på mindre än 2 år. 

1.1 Byggstenar i MineStar 

Minestar består av produkter för produktionsstyrning av lastmaskiner, 
borrmaskiner och truckar som samkörs med hjälp av dataradio och centrala 
datorsystem. 

Systemet kontrolleras av gruvans ingenjörer och en driftcentral på dagbrotts
kanten varifrån information sänds till maskinerna om vad som ska göras. 
Samtidigt hämtas produktionsdata löpande. 

Systemets basstruktur består av några datorer som via ett radionätverk 
kommunicerar med borrmaskiner, lastmaskiner och truckar 
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Ombord på dessa finns bildskärmar som med hjälp av GPS visar maskinens 
aktuella position på en karta. 

Data kommer att sändas med en kapacitet på 128kbps :;:>er radiocell. Genom att 
att använda samma roaming-teknik som GSM-systemet utnyttjar man 
dessutom systemets 2 radiosändare optimalt. 

Borrmaskiner och gruvmätning använder GPS med RTK-nogrannhet för att få 
cm-precision. 

Datormiljön bygger på client-server teknik med kraftfulla NT-datorer i 
driftcentral och för datalagring. Omborddatorerna är anpassade för 
användning i en tuff miljö och även dessa är baserade på NT. 

Datorlagring sker huvudsakligen i -en Oracle databas med speglade diskar för 
ökad kapacitet och säkerhet. 

Av kapacitetsskäl är större delen av nätet frikopplat från Aitik' s ordinarie 
nätverk men via en gateway kan man nå rapportservers från hela Aitik eller om 
man så vill från hela Boliden 

1.1.1 Borrmaskiner 

Borrmaskinerna får kartor med 
borrhål som ska borras, uppgifter 
om tidigare borrade hål och 
salvgränser. Ett speciellt tillägg 
finns också som larmar när 
maskinen kommer för nära kanten. 

Borrmaskinen kommer troligen 
själv att navigera till nästa borrhål 
och efterhand som hålen är 
färdigborrade skickas 
produktionsdata och MWD-data till 
kontoret. 
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1.1.2 Lastmaskiner 

På lastmaskinerna finns 
kartor med kvalitetsgränser 
och planerad bänkhöjd 
synliga för föraren. I 
kombination med truck
styrningen kan lastning ske 
till rätt destination även om 
man lastar nära en 
kvalitetsgräns. Genom att 
även grävarens höjd mäts 
kan vi få planare bänkar. 

1.1.3 Truckar 

I truckarna sitter en bildskärm 
som ger förarna information om 
destination, skiftets produktion 
och som dessutom kan användas 
för felanmälan och annan 
rapportering. 

; T ope - Caterpillar lnc Rlil El 
Config Devel Load Actions Options Map Window 
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2 PRODUKTIONSSTYRNING 

Målet med MineStar är att producera med högre kvalitet och lägre kostnad. 

I gruvan hänger utförandekvalitet och kostnad ofta ihop, bra sprängning ger 
lättlastat berg som både går fortare att lasta och sliter mindre på maskinerna. 
Jämna och fina bänkar på rätt nivå gör att truckarna kan köra fortare och vi 
slipper dessutom borra i redan sprängt berg. Vi får möjlighet att hålla isär 
mindre partier av malm och gråberg så att vi nyttjar vår råvara på bästa sätt. 

Bra överblick och snabb kommunikation gör att man inom några minuter kan 
styra om produktionen vid störningar. Datorstödd optimering av truckarna 
kommer att minska väntetider och köer vid lastning. 

I kedjan planera -producera - följ upp - analysera tillför vi enormt mycket 
bättre uppföljningsmöjligheter, vi går från enstaka fakta per skift till 
åtminstone känd koordinat och tidpunkt för alla viktiga händelser. Rätt 
sammanställt ger det oss mycket bättre beslutsunderlag 

2.1.1 Truckstyrning 

Minestar optimerar kontinuerligt truckköer och lastmaskins-utnyttjande i 
förhållande till produktionsmål. I praktiken optimera Minestar detta varje gång 
en truck tippat. Då beräknar systemet ut vilken lastare som för stunden är 
optimal vilket oftast blir där man får minsta väntetid för lastare men det finns 
alternativa regler. 

Vid denna optimering tas hänsyn till lasttiderna för dom senaste lassen, 
körhastigheter för olika truckar men även om man håller skiftets 
produktionsmål. 

Genom att systemet hela tiden beräknar lasttider och körhastigheter klarar man 
att korrigera för varierande lastbarhet, väderförhållanden och en del andra 
svårplanerade faktorer 

Exempelvis styr Minestar snabbt om truckar om en grävare får problem eller 
skickar en truck på tankning för att utnyttja en kortvarig överkapacitet. 
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2.1.2 Information till skiftlag 

Genom att förare på borrmaskiner, lastare och truckar får nyckeltal 
presenterade under skiftets gång och vid skiftträffar, förväntar vi oss att 

• skiftlagen själva snabbt korrigerar avvikelser. 

• skiftlagen får underlag för att själva förbättra verksamheten 

• uppnå insikt om utförandekvalitetens inverkan 

Exempel på löpande information under skiftet kan vara 

• att skiftets produktion löpande räknas upp och jämförs med dagens mål 

• rullande uppföljning av resursutnyttjande i form av maskin timmar/ ton 

Vi kommer också mycket snabbt, i princip direkt vid skiftskarv, att kunna 
presentera resultat vid uppföljningar av förändringar eller försök som pågår i 
gruvan. Exempel kan vara kampanjer för att uppnå korrekt lastvikt eller 
värdering av olika manöverteknik på lastplats. 

2.1.3 Skiftstyrning 

Genom att följa händelseutvecklingen från driftcentralen har man möjlighet att 
prioritera om lastmaskiner och truckar redan när problem börjar uppstå, inte 
när det redan är för sent. Ett exempel kan vara när malmgrävaren har svårlastat 
berg då man tillfälligt tillåter att truckar köa även om det inte är optimalt ur 
andra aspekter. 

Vi får också möjlighet att utnyttja flera tipplägen med olika köravstånd på 
gråbergstipparna för att uppnå balans av truckpark på skiftnivå. 

Genom bättre översikt kommer vi att kunna starta och stoppa maskiner samt 
utnyttja störningar på ett bättre sätt. 

Att utnyttja störningar är möjligen principiellt fel eftersom sådana inte ska 
förekomma, men ,men .. 

Med Minestar kommer vi att upptäcka störningar tidigare och alltså kunna 
påbörja korrigerande och/ eller alternativa aktiviteter snabbare. Vissa 
störningar som t.ex. svårlastat berg eller kortvariga servicestopp korrigeras 
automatiskt av truckstyrningen. 

Oplanerade stopp och haverier medför att operatören rapporterar stopp och 
truckarna kommer då omedelbart att få nya destinationer. Om stoppet blir 
längre bör man dock planera om skiftet. 
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3 UTFÖRANDEKVALITET 

En väsentlig del av vinsterna kommer från ökad precision i borrning och bättre 
särhållning vid lastning. 

3.1.1 Borrprecision 

Med GPS räknar vi att kunna borra hålen inom 10 cm från planerat läge jämfört 
med dagens 50 cm vilket gör att vi kan minska kostnaderna för sprängning och 
borrning. Om man jämför extremerna med dagens kvalitetsmått för borrning 
kan bergvolymen för ett hål variera kraftigt. Utifrån ett planerat borrmönster 
på 8*9 meter kan vi med ½ meters noggrannhet få mellan 950-1200 m3 berg 
vilket kraftigt påverkar den specifika laddningen. 

Försättning Hål- ffi3 Ton Bm/ Spec/ Kg/Spräng Kr/ton 
avstånd ton laddning -ämne 

7 8 840 2268 126 1,04 2362 2,06 

7,5 8,5 956 2582 143 ,91 2362 1,81 

7,75 8,75 1017 2746 153 0,86 2362 1,70 

8 9 1080 2916 162 0,81 2362 1,60 

8,25 9,25 1145 3091 172 0,76 2362 1,51 

8,5 9,5 1211 3270 182 0,72 2362 1,43 

9 10 1350 3645 203 0,65 2362 1,28 

Om vi utgår från att en specifik laddning på cirka 0,75 kg/ton är tillräcklig så 
innebär ökad precision att Aitik kan minska sprängämnesförbrukningen med 
3-5 % . Detta kan dock justeras om vi t.ex. finner att vi tjänar mer pengar på att 
spränga med annan fragmentering och därigenom får bättre flöde i 
anrikningsverk. 

3.1.2 Lastning 

Lastningens möjlighet att hålla isär olika kvaliteteter kommer att förbättras 
genom att man hela tiden ser skopans läge i berget. Detta jämfört med dagens 
målade linjer som måste sättas ut av geologen. Den begränsning vi kommer att 
ha består i geologimodellens noggrannhet och att vi flyttar materialet vid 
sprängning. Sammantaget räknar vi att kunna särskilja betydligt mindre 
volymer och skicka dessa till rätt destination. 

3.1.3 Schaktmaskiner 

På schaktmaskinen sitter samma system som på lastmaskinerna men här 
kommer det att användas för att få korrekta slänter och jämna tippar. 
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4 KAPACITET 

Produktionskapaciteten ska öka genom att minska väntetider vid lastning och 
snabbare positionering vid borrning 

4.1.1 Truckutnyttjande 

En trucks effektiva arbete består i att köra mellan lastmaskin och tipplats plus 
lastning och tippning, all annan körning och tomgång ingår i total motortid 
men är icke produktiv. Genom att utnyttja MineStar till att dirigera truckarna 
till den lastare som ger kortaste väntetid, kortaste körväg med beaktande av 
skiftets produktionsplan ska vi minska andelen ickeproduktiva motortimmar. 

Vi räknar med att varannan truck ska hinna ett extra lass per skift vilket ger oss 
cirka 4 Mton/ år . Kostnaden för extralasset blir låg eftersom vi betalar allt utom 
bränsle och däck även när trucken står still. Om vi räknar på en "normal" 
truckcykel på 25 minuter och 7 timmar effektiv tid per skift så hinner varje 
truck cirka 17 lass. Om vi minskar kötiden med 30 sekunder genom bättre 
styrning, lastar 10 sekunder snabbare genom bättre fragmentering och kör 10 
sekunder fortare med hjälp av jämnare vägar så uppnår vi målet. 

4.1.2 Borrning 

Vid borrning tjänar vi tid på att det går ca 1-2 minuter snabbare att positionera 
borriggen jämfört med idag och det motsvarar 3 meter/ skift eller 14 skift/ år. 

- · På sikt kommer vi också att tjäna borrsjunkning genom att vi kan välja borr
parametrar och krona anpassat till förväntat berg. 

Eftersom vi dessutom räknar med att borra något färre borrmeter per ton så 
kan vi totalt spara cirka 10 % arbetstid för samma tonnage. 
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5 UPPFÖLJNING 

5.1.1 Spårbara händelser 

Genom att alla borrhål, och varje trucklass registreras med både tidpunkter och 
egenskaper kommer vi att efterhand kunna genomföra och utvärdera försök i 
löpande produktion. Projekt som planeras är t.ex. 

• optimering av fragmentering både för gråberg och malm 

• optimal lastvikt på truckar 

• dokumentera gråbergstippar med avseende på föroreningar och därmed 
minimera behovet att efterbehandling. 
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6 HUR VET VI ATT VI LYCKAS 

När man förändrar eller inför ny teknik är det ofta svårt att bevisa att förändrat 
resultat beror på just ett projekt. Om vi summerar alla projekt överstiger oftast 
potentialen vinsten. Vi är dessutom i full produktion så vi kan inte heller göra 
avgränsade försök i stor skala. Ytterligare svårigheter tillkommer eftersom vi 
med undantag för borrning har stora brister i historiska data . 

Detta till trots ska vi börja mäta produktion och där det går även jämföra med 
historiska data. 

Under förstudien har vi hittar ett 50-tal punkter som påverkas, varav några 
aldrig kommer att kunna bevisas. Det finns dock ett antal som kommer att 
kunna mätas och hänföras till MineStar. Redan i år borde vi kunna påvisa att 

• Borrdjupet minskat med ca 25 cm/hål till följd av ökad precision 

• Truckarnas andel effektiv tid av totala motortimmar ökat genom att 
truckarna köar mindre. Effektiv tid är den tid truckarna kör mellan 
lastare och destination plus lastning och tippning. 

• Särhållningen av malm och gråberg förbättrats. Detta kan vi mäta om vi 
jämför en salva planerad med nuvarande uppdelning och den möjlighet 
till finare uppdelning som CAES ger. 

Inom ett år borde vi ha jämnare bänkar och vägar som ska resultera i 

• Minskat däckslitage och färre punkteringar till följd av bättre vägar 

• Att truckarnas medelhastighet ökat till följd av bättre vägar 

• Lägre UH-kostnader till följd av minde slitage 

Inom två år borde vi ha förbättrat vår fragmentering så att vi kan påvisa 

• Mer lättlastad berg mätt som hur lång tid det tar att lasta en truck eller 
skopans grävtid. 

• Förbättringar av malbarhet i anrikningsverket 

Om vi lyckas med ovanstående klarar vi att betala investeringen på ca 16 Mkr 
inom2 år 
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