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MAP - ROBOTISERING AV GRUVBRYTNING I INCO:S 
GRUVOR I KANADA 

Magnus Wikström, FoU Tändmedel, Dyno Nobel Europe 

Sammanfattning 

MAP, Mining Automation Program, är ett forsknings- och utvecklingssamarbete 
som i första skedet löper över fem år. I samarbetet ingår kanadensiska Inco 
Limited och Canmet samt Tamrock OY och Dyno Nobel. 

Många arbetsmoment inom gruvindustrin är redan idag automatiserade och i vissa 
fall fjärrstyrda. En vidare integrering av dessa teknologier kommer sannolikt att 
innebära stora förändringar inom gruvindustrin. 

Målet med MAP är en effektiv automatiserad gruvdrift där arbetsmomenten till 
stor del fjärrstyrs. Detta ska leda till betydande kostnadsbesparingar och ökad 
lönsamhet. 

Med fjärrstyrd automatiserad gruvdrift bör det vara möjligt att förbättra 
säkerheten, produktiviteten och utnyttjandet av personal och maskiner. Då de 
personella arbetsinsatserna under jord minskas kan bland annat kostnaderna för 
infrastruktur, bergförstärkning och ventilation reduceras. 

De samarbetande företagen arbetar med utveckling av integrerade system både för 
utrustning och processer. Två av huvuduppgifterna är att utforma bra lösningar till 
navigering under jord och fjärrstyrning av brytningsprocesser. 

Dyno Nobel bidrar med produkter till MAP inom områdena initieringssystem, 
explosivämnen och laddningssystem. 

De praktiska försöken kommer till stor del att utföras i INCO:s gruvor kring 
Sudbury, Kanada. 
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Inledning 

Kanada har stora och varierande naturtillgångar. Landets egen befolkning 

(27 miljoner) kan inte på långt när utnyttja alla resurser. Man har därför sökt 

marknader utanför landets gränser, och den industriella utvecklingen har präglats 

av nationens roll som råvaruleverantör till resten av världen. 

I dag är Kanada en av världens ledande producenter av nickel, uran, asbest, zink, 

järn och molybden. Kanada svarar exempelvis för 25% av världsproduktionen av 

nickel med INCO som världens enskilt största producent. Landet har dessutom 

enorma energitillgångar. Kol, olja och naturgas ligger under prärierna, och det 

finns oljefält i Ishavet och Atlanten. 

Den kanadensiska regeringen har länge insett betydelsen av en konkurrenskraftig 

inhemsk industri och stöds forskning bland annat inom utvinning av 

naturtillgångar. MAP stöds därför av det statliga organet Canmet. 

Metallpriserna spås en långvarig nedgång. Samtidigt ställs företagen i Kanada 

inför förväntningar om ett ökat socialt välstånd och stora miljöinvesteringar från 

de anställda, myndigheter och allmänheten. Även konkurrensen utifrån är 

påtaglig. Det är i detta klimat som MAP har vuxit fram. 

Sudbury 

Figur I. Kanada med Sudbury beläget norr om Huronsjön. 
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Behov av automatisering 

Idag är gruvdriften uppbyggd kring att gruvarbetare ska finnas nere i 
brytningsområdena. Därför ställs speciella krav på miljön vad gäller ventilation, 
reglering av temperatur och bergförstärkning. Ett annat exempel är att orterna 
måste ha viss bredd för att skydda arbetare från fordon i rörelse. 

Vanligen har gruvorna skjuttidsluckor under perioder med låg aktivitet, t ex i 
slutet av ett skift, bland annat för att spränggaserna ska hinna ventileras ut. 

Personalen har naturligtvis pauser och tid åtgår även för transporter till och från 
arbetsplatserna samt väntetider. Nedan visas en uppföljning av ett åtta timmars 
skift i en av INCO:s gruvor. 

Trans parter 
- 9% 

Pauser 
- 6% 

ö vervakning 
3% 

Spilltid 
Produktiv - 22% 
60% 

Figur 2. Fördelning av arbetstid, INCO. 

Uppföljningen visar alltså att en relativt stor andel, omkring 40%, av tiden inte är 
produktiv. Enbart transporter tar 9% av tiden i anspråk. 

Studier i Kanada och Australien visar att besparingarna för minskad infrastruktur 
är jämförbara med kostnaderna för att automatisera utrustningen. 
Ett exempel är att en automatiserad gruvmaskin inte behöver en inbyggd plats för 
föraren. Fler ekonomiska studier av detta slag ska utföras inom MAP. 

Andra argument för ökad automatisering är att de fel som uppstår på maskinell 
utrustning och som är relaterade till oaktsamhet bör kunna reduceras genom bättre 
övervakning av exempelvis maskinernas hastigheter, varvtal och oljenivåer. INCO 
uppskattar besparingarna till 10%. 
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Vision och omfattning 

MAP:s vision är att försöka besvara den grundläggande frågan huruvida det i 

framtiden är möjligt med en helt robotiserad gruvdrift. En inventering över vad 

som behövs för fjärrstyrd gruvdrift har utförts. Resultatet blev att både 

gruvutrustning, gruvmetoder och gruvsystem ska beaktas. 

Inventeringen visade att bland annat fö lj ande områden måste beaktas: 

• Telekommunikation 

• System för positionering 

• System för navigering 

• Gruvutrustning 

• Mjukvara 

• Elektroniska systemlösningar 

• Metoder för gruvbrytning 

• Organisation 

Tekniskt innefattar projektet ett kommunikationsnätverk med hög kapacitet, ett 

noggrannt positioneringssystem, system för navigering och slutligen den 

elektronik och mjukvara som kan integrera alla delarna. 

Gruvutrustningen måste fungera i en gruvas varierande miljöer. Likaså måste 

sprängmedel kunna levereras, laddas och initieras fjärrstyrt . 

Slutligen måste de organisatoriska förändringarna klargöras vid en övergång från 

nuvarande gruvmetoder till robotiserad gruvdrift. 

Krav på följande system och i vissa fall möjliga lösningar redovisas på 

kommande sidor. 

Telekommunikationssystem 

System för positionering och navigering 

Fjärrstyrda maskiner 

Säkerhets- och kontrollsystem 
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Telekommunikationssystem 

Kommunikationssystemet måste täcka behoven för arbetare till fots , manuellt 
framdrivna maskiner samt rörliga och fast installerade automatiserade maskiner. 
Ett kontrollsystem krävs för att följa maskinernas och arbetarnas positioner för att 
därigenom undvika kollisioner eller andra störningar. 

Datorbaserade ledningssystem används redan idag i många dagbrott för att styra 
och kontrollera samt som informationssystem. Utvecklingen inom digital 
kommunikation medger nu att dessa system även kan användas i gruvor. 

En huvudsaklig uppgift för ett ledningssystem under jord är att maximera 
produktionen och minimera väntetider. 

Inom MAP används ett digitalt kommunikationssystem med stor bandbredd 
(känd radioteknik) för tal- och bildkommunikation och för att ge instruktioner 
och övervaka maskiner och processer. I orterna används ett så kallat läckande 
koaxialsystem. 
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Figur 3. Kommunikationssystem med central ovan jord och trådlösa 
eller direkta anslutningsmöjligheter under jord. 
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System för positionering och navigering 

Att hitta lämpliga teknologier för positionering och navigering är av stor betydelse 

vid fjärrstyrd gruvdrift. Kraven varierar med maskinernas arbetsuppgifter. 

Exempelvis är kraven höga för borrmaskinens positionering av hålpåslag och 

inriktning medan det för en lastmaskin under transport kan tillåtas större nominell 

avvikelse. 

Inom MAP har. två navigeringsprinciper beaktats. Den ena metoden använder ett 

system med referenspunkter. En fördel med denna metod är att eventuella fel inte 

växer med tiden. Tester ska göras med ett imiterat GPS system (Global 

Positioning System) där tre eller fyra punktkällor ska alstra elektromagnetiska 

signaler som kan gå igenom berg. Dessa signaler ska därefter kunna trianguleras 

från navigationsutrustningen på ett fordon med hjälp av precisionsklockor, där 

ankomsttiden registreras. 

En annan möjlig teknik använder så kallad död räkning vilket innebär att både 

odometri ( distansmätning) och ett internt styrsystem (kompass) används. Med en 

sådan lösning växer tyvärr felen med tiden om inte en kontinuerlig uppdatering 

sker. 

Troligen är en kombination av metoderna, imiterat GPS och död räkning, den 

bästa lösningen. En nackdel är dock att avancerad utrustning av detta slag är 

relativt kostsam. 

Även elektroniska kartor över gruvan (3D) ska läggas upp. Detta leder till 

framtida möjligheter att få en kontinuerlig uppdatering av de mobila enheternas 

positioner genom att de sänder sina positioner till en central dator. 

Figur 4. Gyro utrustning som medger 3D positionering. 
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Borrteknologi 

Vid borrning för tillredning används en datoriserad rigg, Tamrock Datajumbo, 
som ska anpassas för automatisering och fjärrstyrning. Speciella lösningar 
(positionering) krävs för att borren ska veta sin exakta position. Under borrning 
ska bergkvaliteten dessutom tolkas och rapporteras. Information om hålgeometrin 
är naturligtvis av intresse för kommande operationer (laddning/uppföljning). 

För nedåt- och uppåtriktad produktionsborrning är det viktigt att kunna borra 
kontinuerligt till full höjd utan manuella operationer, helst flera ringar. 
Exempelvis ska förflyttning, uppställning och stångbyten ske fjärrstyrt. Mjukvara 
på borrmaskinen ska hjälpa till att meddela då kronan behöver bytas. Information 
från borrsjunkning kan användas till att indikera malm eller gråberg. 

Ett exempel på vad ökad automatisering inom borrning kan innebära är 
introduktionen av DataSolo borrmaskiner i INCO:s Stobie gruvan. Tidigare 
borrade fem standardmaskiner 19.000 meter per månad med hjälp av 16 
operatörer. Tack vare det nya kommunikationssystemet (bredband) som 
installerats kan tre automatiserade borrmaskiner utföra samma mängd borrmeter. 
De styrs från ett kontrollrum ovan jord och personalbehovet har minskat till tre 
borrare och tre assistenter. Produktiviteten har ökat, behovet av underhåll per 
borrmeter har minskat och färre maskiner betyder lägre kapitalkostnader. 

Figur 5. Tamrock DataMaxi 316 T Figur 6. Tamrock Solo Sixty 
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Leverans av sprängmedel, laddning och initiering 

Dyno Nobel bidrar med produkter till MAP bland annat inom områdena 

explosivämnen, laddningssystem och initieringssystem. 

Sprängämnet är av emulsionstyp vars energi kan varieras efter behov för att 

optimera salvresultatet för bästa fragmentering och slutkontur. 

Laddtrucken är utrustad för att klara uppåtriktad laddning av pumpbara 

emulsioner. Hela laddningsmomentet sköts centralt från manöverhytten. En 

kamera med ljuskälla är monterad på slangenheten för att underlätta, den i detta 

skedet manuella, positioneringen av laddslangen i hålet. Då laddslangen nått 

hålets botten sker laddning och tillbakadragande helt automatiskt. 

Kraven på ett initieringssytem i MAP är bland annat stor flexibilitet och hög 

precision, speciellt för hålen i konturen. För de inledande försöken används både 

Nonel LP och ett elektroniskt initieringssystem. Ett testprogram med noggrann 

uppföljning av salvresultaten slutförs under första kvartalet 1998 i testgruvan. 

Ett annat krav är att salvorna kan fjärrstyras över kommunikationssystemet. I dag 

utvärderas ett prototypsystem, DynoRem - Remote Initiation System, både i MAP 

och inom Boliden. 

För robotiserad drift av detta moment krävs att när borrningen är utförd ska 

explosivärnne tillsammans med tändare placeras i varje hål och kopplas samman 

till en salva. Laddmaskinen flyttas, salvan initieras och utlastning kan påbörjas. 

För att klara leveranser av sprängmedel, laddning och initiering i en robotiserad 

miljö krävs naturligtvis speciella lösningar av varierande svårighetsgrad. Bland de 

svårare är positionering av laddslangen i varje hål och automatiserad inkoppling 

av initieringssystemet. I dag finns förslag på möjliga lösningar, men ännu inga 

färdigutvecklade koncept. 

Figur 7. Rocmec MAP truck med 2, 6 m3 tank. 
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Fjärrstyrd initiering 

Fördelarna med att centralt kunna initiera salvor är flera. Förutom att det är en 
rationell hantering, ökar säkerheten.och miljömässigt minskar mängden spill. 

Centraltändsystemet är avsett för central tändning av sprängsalvor via radio. Med 
en central kodsändare (dator) och en manöverlåda för skjutning kan ett antal 
kodmottagare (tändapparater) manövreras antingen individuellt eller i grupp(er). 
Initial kapacitet är upp till 24 kodmottagare som kan delas in i grupper om upp till 
9 kodmottagare per grupp. 

Kodmottagarna är försedda med egen realtidsklocka som används för att avgöra 
om aktuell tidpunkt ligger inom skjuttidsluckan eller ej. Rätt behörighetskod krävs 
för att kodsändaren ska kunna användas. 
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Figur 8. DynoRem, fjärrinitiering med skjutcentral ovan jord. 
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Lastning 

En operatör bör i första skedet kunna fjärrmanövrera två eller tre lastmaskiner 

med hjälp av videokameror och via kommunikationslänkar. Då maskinen är 

fullastad placerar operatören maskinen på en "snitslad" väg fram till tömning. 

Nästa steg är att göra både lastning- och tömningsprocessen helt automatisk. 

Möjlighet finns även att utrusta maskinerna med självdiagnostiserande mjukvara 

för analyser av exempelvis behov av bränsle, smörj- och hydraulolja. 

Figur 9. Tamrock Toro 50D. 

Säkerhets- och kontrollsystem 

Ett kommunikationssystem med god kvalitet medger att varje person i gruvan kan 

utrustas med en radio som har en unik frekvens och kan aktiveras med rösten. En 

förbättrad ljudkvalitet innebär även en ökad säkerhet. 

Radioapparaterna kan även utrustas med så kallade transponders för att snabbt 

kunna hitta en person som inte svarar. Transponders kan även utnyttjas för att 

indikera att människor är i närheten av de mobila maskinerna. Maskinerna ska 

kontinuerligt övervaka sin närhet och befinner sig en gruvarbetare i maskinens 

färdriktning ska den omedelbart stanna. Gruvarbetarna ska även ha möjlighet att 

vid behov själva stoppa maskiner. 

Andra kontrollsystem, inbyggda eller centrala, övervakar status på maskiner. 
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Testgruvan "175 Orebody" 

Inom MAP har man förmånen att diponera en testgruva, INCO:s "175 orebody" 
nära gruvan Copper Cliff. Här finns med andra ord möjlighet för 
samarbetsföretagen och forskarorganisationer att testa utrustning och tekniker 
inom robotiserad gruvdrift. Automatiserade maskiner kommer att sättas in allt 
efter det att brytningen fortskrider. 

Inom MAP har hittills inga försök utförts avseende förstärkning av berg. 
Anledningen är att man först vill utvärdera kvaliteten på salvor där borrning och 
laddning är dokumenterat god, samt har exakt initiering. Målet är att designa 
optimala tändplaner i två testtunnlar i 175 OB. Två olika tunnelprofiler testas, 
3,3x3,3 m och 4,9x4,9 m, med 45 respektive 76 hål som utgångsläge. Håldjupen 
ska varieras mellan 3 och 4,5 meter. 

Provsalvoma kommer följas upp noggrannt, både före (exempelvis kg per hål och 
geometri), under (P,S & tryck) och efter (fragmentering, skadezoner) initiering. 

Några av de föresatser man har är följande: 

1. Ortarean ska minimeras. 
2. Utformningen av orten ska ske med avseende på minsta möjliga behov av 
förstärkning. 
3. Maximal ort bredd är största maskin bredd + 1,5 meter. 
4. Orterna ska dimensioneras och utformas för god dränering. 
5. Mängden överberg ska vara nära noll. 
6. Håldimension ska vara samma i hela salvan. 

Optimal borr- och laddplan samt salvdjup ska alltså bestämmas i testprogrammet i 
175 OB. Där kommer det också att framgå om föresatserna var riktiga. 

Figur JO. Testgruvan 175 Orebody med de tvåförsta orterna. 
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MAP, tidplan och konsekvenser 

Det har nu gått drygt två år av det planerade femårsprogrammet. En uppföljning 

av tidplanerna visar att alla huvudaktiviteter är påbörjade, men att en hel del 

arbete återstår. Bland annat är "Navigering & Positionering" försenat och planeras 

vara klart före halvårsskiftet 1998. N&P är ju en grund för utökad automatisering 

och robotisering. 

Helt klart är att MAP är ett ambitiöst program som i vissa delar rör sig i framkant 

av vad som idag är tekniskt möjligt. De system och utrustningar som måste 

utvecklas eller där långtgående förändringar måste ske tenderar som de flesta vet 

att bli mer omfattande i tid och resurser än vad man uppskattar i exempelvis 

förstudier! Viktigt är att man arbetar "steg för steg" och inte försöker ta allt för 

stora teknikhopp. 

Det är ett faktum att ökad automatisering och robotisering minskar behovet av 

gruvarbetare. Även om en hel del nya arbetstillfällen skapas inom andra områden 

kommer det totala antalet arbetstillfällen att minska. Det går alltså att konstatera 

att gruvindustrin följer samma trend som återfinns i stor del av industrin i 

västvärlden. Många gruvföretag anser dock att de inte har något val i den rådande 

konkurrensen där fallande priser måste bemötas med minskade egna kostnader. 

En annan intressant fråga rör huruvida det är möjligt för en "gruvoperatör" att med 

hjälp av automatiserad styrning och övervakning ersätta, och öka kvaliteten på, de 

bedömningar som en erfaren gruvarbetare hela tiden gör på plats nere i gruvan. 

Branschen kommer förhoppningsvis att med stort intresse följa MAP, och andra 

liknande program, under de kommande åren och in på nästa århundrade. Med stor 

sannolikhet kommer både arbetssätt och utrustning för modern gruvdrift att 

förändras. 




